
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

ΕΡΓΟ:  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ" 

Εκπόνηση στατικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής που θα περιλαµβάνει 

αναλυτικά ποσότητες και προϋπολογισµούς για την κατασκευή του πράσινου 

δώµατος, για την αναβάθµιση Η/Μ εγκαταστάσεων, ΒΕΜS και τοποθέτηση 

πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο επί της οδού Βας. Σοφίας και Μόσχα 

(∆ηµαρχείο)) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Β.  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Γ1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Γ2. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

∆. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ 

Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BEMS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

Αντικείµενο της Αρχιτεκτονικής Οριστικής µελέτης/ µελέτης Εφαρµογής  είναι η 

κατασκευή φυτεµένου δώµατος στην οροφή του δώµατος ∆ηµαρχείου Αµαρουσίου, 

που βρίσκεται επί των οδών ∆. Μόσχα και Βασιλισσης Σοφίας. 

Το ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου αποτελεί ένα σύγχρονο τριώροφο κτίριο µε ισόγειο, 

που κατασκευάστηκε το 2001, µε σύγχρονες προδιαγραφές όσον αφορά τη 

θερµοµονωτική προστασία του κελύφους και τις διατάξεις σκιασµού, µε τιµές 

σχεδιασµού που είτε δεν ξεπερνούν, είτε ξεπερνούν οριακά τις προδιαγραφές του 

σηµερινού Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Λαµβάνοντας αυτήν την 

παράµετρο υπόψη είναι εύλογη η ανάγκη επέµβασης στο κτίριο, για την ενεργειακή 

του αναβάθµιση, µε ενέργειες που δεν απαιτούν από τη νοµοθεσία την έκδοση 

οικοδοµικής άδειας και δεν εµπίπτουν στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης του 

κτιρίου.  

Στην παρούσα σύµβαση περιλαµβάνονται η σύνταξη της  µελέτης εφαρµογής, η 

πλήρης κατασκευή του φυτεµένου δώµατος, µε όλα τα αναφερόµενα στις 

αρχιτεκτονικές κλπ ειδικές προδιαγραφές (δοµικά στοιχεία - υλικά) της ∆ιακήρυξης.  

Αντικείµενο της µελέτης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην τεχνική έκθεση του 

τεύχους τεχνικών δεδοµένων και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Π.∆. 696/74 περί 

κτιριακών έργων, είναι :  

� Από τη µία πλευρά ανάλυση των απαραίτητων δεδοµένων προς τη σύνταξη 

των ζητούµενων µελετών για την υλοποίηση και την κατασκευή του φυτεµένου 

δώµατος στην οροφή του κτιρίου του ∆ηµαρχείου Αµαρουσίου. Η διαδικασία 

αυτή περιλαµβάνει αναλυτικά: 

• Σύνταξη µελέτης στατικής επάρκειας για την ανάληψη της επιπρόσθετης 

φόρτισης του φυτεµένου δώµατος 

• Σύνταξη οριστικής µελέτης και µελέτης εφαρµογής για την εφαρµογή του 

φυτεµένου δώµατος, καθώς και αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους από την 

επέµβαση (από τη συµβατική νοµοθεσία δεν λαµβάνεται υπόψη).  

• Σύνταξη µελέτης Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.  

• Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης 

 

Το αντικείµενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η περιγραφή της 

αρχιτεκτονικής οριστικής µελέτης, δηλαδή η ανάλυση των εργασιών, των µεθόδων 
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κατασκευής και των υλικών που χρησιµοποιούνται, ενώ επεξηγούνται και συµπληρώ-

νονται τα σχέδια της µελέτης.  

Η Αρχιτεκτονική σε επίπεδο οριστικής µελέτη βασίζεται : 

1. στο φάκελο της οικοδοµικής άδειας του ∆ηµαρχείου.  

2. στην επιτόπια εξέταση και γνώση των συνθηκών του έργου και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της περιοχής. 

3. στην πλήρη αποτύπωση του δώµατος και του περιγράµµατος του κτιρίου. 

4. στους κανονισµούς που αφορούν άλλες κατηγορίες µελετών (φυτοτεχνικά, Η-Μ,) 

και οι οποίοι αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

5. στις προδιαγραφές ξένων κανονισµών για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από  

Ελληνικούς κανονισµούς, κατά προτίµηση χωρών της Ε.Ε. 

6. στην τεχνική περιγραφή, γενική περιγραφή, προδιαγραφές οικοδοµικών εργασιών  

που συνοδεύουν την διακήρυξη. 

7.  στις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, τις Ευρωπαϊκές Νόρµες (ΕΝ) 

και στις λοιπές προδιαγραφές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή 

φυτεµένου δώµατος.  

Α. 1 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.1.1 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Στον σχεδιασµό των διαµορφώσεων ελήφθησαν υπόψη οι όροι που επιβάλλονται 

από τους ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις : 

1. τις τοπικές δεσµεύσεις π.χ. λόγω Αρχαιολογικής υπηρεσίας, γειτνίασης µε 
αγωγούς υψηλής τάσης ∆ΕΗ κλπ 

2. Ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ, Ν. 4067/2012, ΦΕΚ 79/09.04.2012 Α') 
3. Ο Ν. 4030/2011 
4. Ο Κτιριοδοµικός Κανονισµός (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό 

3046/304/30.1.1989, ΦΕΚ 59 ∆/3.2.1989 και Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε 
αριθµό 49977/3068/27.6.1989, ΦΕΚ 535 Β/30.6.1989), όπως ισχύει σήµερα. 

5. Ο Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.∆. 71/4-2-88 ΦΕΚ 32 Α/17.2) όπως 
τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα.  

6. Ο Κανονισµός Ηχοπροστασίας των κτιρίων 
7. Κανονισµός  ΣΑΥ-ΦΑΥ 
8. Οι Κανονισµοί Ειδικών Κτιρίων 
9. Περί λήψεως βασικών µέτρων Πυρ/στασίας σε Αίθουσες Συγκεντρώσεων 

Κοινού 
10. «Οδηγίες Σχεδιασµού για Ατοµα µε Ειδικές Ανάγκες» του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
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11. την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩ∆Ε/Γ.∆.ΠΟΛ./∆ΟΚΚ/ΤΜΗΜΑ Β/8298/3-3-2004 για «οδηγό 
τυφλών» σε κοινόχρηστους χώρους 

12. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί και τα Πρότυπα που έχουν καταστεί υποχρεωτικά, 
καθώς και οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.  

13. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/175/ΦΕΚ Β΄/266/14-3-2001/ «Πρόληψη 
Εργασιακού Κινδύνου κατά τη Μελέτη του Εργου». 

14. Τα Πρότυπα του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) η τα Πρότυπα των 
Εθνικών Οργανισµών Τυποποίησης άλλων χωρών όπως Γερµανικά (DIN κ.λ.π.), 
Βρεττανικά (BS κ.λ.π.), Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κ.λ.π.), τα 
των λοιπών κρατών – Μελών της Ε.Ε. καθώς και τα ∆ιεθνή (ISO κ.λ.π.).  

15. Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε/∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/501/ΦΕΚ Β΄/928/4-7-2003/ 
«Εγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρµογής για το περιεχόµενο, τον έλεγχο και 
την έγκριση Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης. 

16. Ειδικοί κανονισµοί – Τεχνικές οδηγίες Η/Μ µελετών 
17. Τα επίσηµα Τιµολόγια, διάφορων κατηγοριών εργασιών (ΠΤΟΕ,ΑΤΗΕ.ΑΤΕΟ, ΗΛΜ) 
18. Τα αναφερόµενα στο 2ο Βιβλίο του Π.∆. 696/74 «Τεχνικές Προδιαγραφές 

Μελετών» 
19. Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - ∆ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4-05): Ανάθεση 

και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών καιπαροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 

20. Π.∆. 696/74 (ΦΕΚ-301 Α') : Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, 
επίβλεψιν παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, 
ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και 
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών, µόνο ως προς το σκέλος των 
τεχνικών προδιαγραφών 

21. Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21-9-2011): Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος ως προς το σκέλος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

22. Ν 4178/2013  (ΦΕΚ 174 Α') "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης - 
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις."  

23. Την υπ' αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα 
∆ηµόσια Έργα.» (ΦΕΚ 2221/Β/30.7.2012) 

24. Την υπ' αριθµ. αριθµ. ∆11γ/ο/9/7/7-2-2013 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. «Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση των Ενιαίων 
Τιµολογίων Έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών 
και Πρασίνου και (έκδοση 1.0) Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, 
Υδραυλικών και Λιµενικών. (ΦΕΚ 363/Β/19.2.2013) και τις τροποποιήσεις του. 

25. Ο Νέος Αντισεισµικός Κανονισµός (Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό 
26. ∆17 α/32/ΦΝ 275/30.9.1992, ΦΕΚ 613 Β/12.10.1992), όπως ισχύει σήµερα 
27. Ο Ελληνικός Κανονισµός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Υ.Ε.) Β.∆. 

23-6-36 (ΦΕΚ 270/23-6-1936) 
28. Η Ερµηνευτική Εγκύκλιος Κ.Ε.Υ.Ε. Αριθ. 61800/2.11.37 του Υπουργείου Υγιεινής. 
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29. τις Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ 
30. τα Πρότυπα του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) η τα Πρότυπα των 

Εθνικών Οργανισµών Τυποποίησης άλλων χωρών, όπως της Γερµανίας (DIN), 
Αγγλίας (BS), Γαλλίας (AFNOR), η άλλων ειδικευµένων Οργανισµών (ASTM, VDE, 
ASHTO, ASME, StLB) κλπ στα θέµατα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω 
Κανονισµούς η αποφάσεις. 

Οι επεµβάσεις περιγράφονται στα σχέδια διαµόρφωσης και λεπτοµερειών. Γενικά για 

τα υλικά και τον εξοπλισµό βλέπε και αναλυτική Τ.Π.. 

Α.1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Στα πλαισια της ενεργειακής αναβάθµισης του κελύφους και των εγκαταστάσεων του 

δηµαρχείου, περιλαµβάνονται τα σχέδια υλοποίησης φυτεµένου δώµατος συνολικής 

επιφάνειας 415 τ.µ. (~408 τ.µ. καθαρής επιφάνειας επεµβάσεων). Η πρωτοβουλία αυτή 

έχει πολλαπλάσια οφέλη στην κοινωνία όταν η εφαρµογή γίνεται σε δηµόσια κτίρια, 

όπου από τη µια επωφελούνται περισσότεροι χρήστες από το πράσινο, από την άλλη 

λειτουργούν τα κτίρια αυτά «πιλοτικά», ως παραδείγµατα. Στο δηµαρχείο Αµαρουσίου 

προσφέρεται µε αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης του 

δώµατος, τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους εργαζόµενους στο δηµαρχείο. 

Η φύτευση θα αποτελείται από φυτά µεσογειακής βλάστησης µε ποικιλία µικρών 

θάµνων και λουλουδιών, αλλα και τοπικά µε ψηλότερους θάµνους και δέντρα. Εκτός 

από τη φύτευση, η αρχιτεκτονική πρόταση περιλαµβάνει την κατασκευή διαδροµών 

και καθιστικών σε µία γεωµετρική διαµόρφωση από ξύλο και φυσικά υλικά καθώς και 

παρτέρια µε βλάστηση, που ακολουθούν την κλίµακα και τη γενικότερη γεωµετρική 

χάραξη της όψης του κτιρίου, συνεισφέροντας σε µια οπτική ποικιλία στο κατά τα 

άλλα οµοιόµορφο συνολικό αποτέλεσµα. 

Στην παρούσα Αρχιτεκτονική Μελέτη όσον αφορά στις βασικές αρχές σχεδιασµού 

δόθηκε ιδιαίτερο βάρος : 

1. στα ποιοτικά στοιχεία και την αισθητική των προτεινοµένων υλικών και του 

εξοπλισµού µε κύρια κριτήρια επιλογής :  

• την χρήση άριστων φυσικών υλικών, φιλικών µε το περιβάλλον 

• την µορφή που να εκφράζει την λειτουργία µε υψηλή αισθητική 

• την ποιότητα 

• την αντοχή σε φυσική η ηθεληµένη φθορά 

• την ευκολία στην συντήρηση 

• την λειτουργικότητα ως προς τις απαιτήσεις 

• τις κλιµατολογικές συνθήκες και τον προσανατολισµό 

• την οικονοµία κατά την µακροπρόθεσµη χρήση και συντήρηση από µέρους 

του ∆ήµου 

• την ανταπόκριση στις προδιαγραφές ασφάλειας για τον κίνδυνο   ατυχηµάτων 
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• την εναρµόνιση και την οµοιογένεια των χρησιµοποιούµενων υλικών 

 

2. στην ορθολογική διαχείριση του εξοπλισµού, καθώς και στην εξασφάλιση της 

επισκεψιµότητας των δικτύων υποδοµών χωρίς την πρόκληση καταστροφών 

(µε την χρήση υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν) 

3. στην προσαρµογή των επεµβάσεων στην υφισταµένη κατάσταση 

4. στον σχεδιασµό των Εγκαταστάσεων άρδευσης µε στόχο την λειτουργικότητα, 

την οικονοµική χρήση και την εξοικονόµηση ενέργειας 

5. στην ασφάλεια των πάσης φύσης εργασιών 

 

Α.2.  ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΥΣΗΣ 

 
Η κατασκευή πρασίνου σε ορόφους ή ταράτσες θεωρείται σήµερα η 

σύγχρονη λύση για τη δηµιουργία ενός νέου τύπου τοπίου πρασίνου στις πόλεις, 

που ταυτόχρονα απαντά στις πιέσεις για την υιοθέτηση λύσεων βιοκλιµατικής 

προσέγγισης στον υπάρχοντα αστικό ιστό µε τις δεδοµένες υψηλές πυκνότητες, 

την ακραία εκµετάλλευση οικοδόµησης και την απουσία  χώρων πρασίνου.  

 

Αυτή η πρωτοβουλία έχει πολλαπλάσια οφέλη στην κοινωνία όταν η εφαρµογή 

γίνεται σε δηµόσια κτίρια, όπου από τη µια επωφελούνται περισσότεροι χρήστες 

από το πράσινο, από την άλλη λειτουργούν τα κτίρια αυτά «πιλοτικά», ως 

παραδείγµατα.   

 

Η ύπαρξη πρασίνου επάνω σε κτήρια έχει πολλαπλά ευεργετήµατα, τόσο στα 

κτήρια όσο και εν γένει στο περιβάλλον, συµβάλλοντας στη βελτίωση του 

µικροκλίµατος (των τοπικών θερµοκρασιών που αναπτύσσονται στην περιοχή). 

Αυξάνεται η θερµοµόνωση του κτηρίου, εξασφαλίζεται ευχάριστο και δροσερό 

περιβάλλον το καλοκαίρι στην υπερκείµενη επιφάνεια και στους υποκείµενους 

ορόφους, ενω συγχρόνως περιορίζονται οι απότοµες απορροές νερών στις 

µεγάλες βροχοπτώσεις, οι οποίες παρασύρουν από τα δώµατα βλαπτικούς 

παράγοντες που διεισδύουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Η δηµιουργία πράσινων 

οροφών επηρεάζει σηµαντικά την µείωση των θερµικών φορτίων των τελευταίων 

ορόφων και κυρίως στις ώρες αιχµής εκτιµάται πως η εξοικονόµηση ενέργειας για 

την ψύξη φτάνει στο 30 - 35%.  

 

Στην παρούσα µελέτη λήφθηκε µέριµνα για να συνδυαστεί η υγιής ανάπτυξη 

του πρασίνου και η επίτευξη ελαφριάς κατασκευής, µε βέλτιστα οικονοµοτεχνικά 

και αισθητικά αποτελέσµατα ανάλογα µε τη χρήση του φυτεµένου δώµατος ως 

επισκέψιµη οροφή δηµόσιου κτιρίου. Το ζήτηµα της στατικότητας της οροφής του 

δώµατος λήφθηκε σοβαρά υπόψη, και βασικό κριτήριο της συνολικής 
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αντιµετώπισης ήταν η συγκράτηση των επιλογών της λύσης µε τη χρήση κύριου 

ύψους υποστρώµατος  20 εκ. Άλλωστε µέσα από τη χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στον τοµέα των φυτεµένων δωµάτων, µε τη χρήση 

των νέων ελαφρών υλικών για την αποφυγή υπερβολικών φορτίων, των 

εξειδικευµένων συστηµάτων αποστράγγισης, των µεµβρανών για τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο των ριζών και των ειδικών µειγµάτων ανάπτυξης φυτών, 

δεν µειώθηκε σηµαντικά η δυνατότητα ευρύτερης επιλογής φυτών και υλικών, 

σύµφωνα µε τις τάσεις που κυριαρχούν σήµερα στο χώρο του περιβαλλοντικού, 

οικολογικού και βιώσιµου σχεδιασµού. ∆εν είναι δύσκολο, χωρίς στατικά 

προβλήµατα, να δηµιουργηθούν αισθητικά άρτιοι και λειτουργικοί χώροι 

πρασίνου. Με τη µεµονωµένη δηµιουργία τµηµάτων του υποστρώµατος  σε ύψος 

στρώσης από 25 έως 60 εκατοστά οι δυνατότητες επεκτείνονται σε χαµηλούς  

θάµνους, παρέχοντας στην τελική λύση τη δυνατότητα πρόσδοσης ποικιλίας 

βατών επιφανειών και επιφανειών πρασίνου.  

 

Tο γενικό ύψος του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών είναι 20 εκ. γενικής 

εφαρµογής, κάτι που είναι εφικτό από πλευράς στατικής επιφόρτισης εφόσον 

κατά την ανακατανοµή του στατικού υπολογισµού είναι δυνατόν η πλάκα του 

δώµατος να φέρει µόνιµα φορτία 300 kg/m². Γενικά µε ύψος υποστρώµατος άνω 

των 17 εκ. αποφεύγεται για τα ελληνικά δεδοµένα ο κίνδυνος ξήρανσης της 

πράσινης στέγης, καθώς στις ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες αναπτύσσονται 

εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες στα δώµατα το καλοκαίρι. Σε αυτή τη γενική 

στάθµη είναι εφικτή η εφαρµογή πολλών και διαφορετικών ειδών φυτικού υλικου, 

δηµιουργώντας µια χρωµατική παλέτα στη διαµόρφωση της επιφάνειας η οποία 

τονίζει τις γραµµές του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Σηµειακά στα «παρτέρια» της 

διαµόρφωσης όπου θα γίνει εφαρµογή φυτκού υλικού έως 65 εκ. θα 

τοποθετηθούν τρία δεντράκια (δύο ελιές και µία ροδιά), ενώ σε στάθµες από 25 

έως 40 εκ. υποστρώµατος σηµειακά θα γίνει εφαρµογή ψηλότερων θάµνων. 

 

Όσον αφορά στο γεωµετρικό σχεδιασµό του δώµατος, θεωρείται σκόπιµη η 

έµφαση στα µόνιµα στοιχεία του σχεδιασµού, ο εµπλουτισµός του χώρου µε 

πολυποίκιλα µέσα εγκιβωτισµού και πλαισίωσης φυτικού υλικού,  ποώδους, 

εδαφοκαλυπτικού, είτε τµηµάτων που αποτελούνται από χαµηλά θαµνάκια και 

ποώδη ανθοφόρα φυτά.  

 

Υιοθετείται µία γεωµετρική λύση η οποία αντλεί από τη στιβαρή διαµόρφωση 

της επένδυσης του εξωτερικού κελύφους του δηµαρχείου. Στον ίδιο κάναβο µε τις 

µεταλλικές πλάκες της επένδυσης διαµορφώνεται η επιφάνεια διαδροµών και 

καθιστικών του δώµατος, µε έναν τρόπο όπου γίνεται αντιληπτή η συνέχεια της 

γεωµετρικής χάραξης, ενώ, ταυτόχρονα, αυτή διακόπτεται, σε ένα παιχνίδι 

ασυνέχειας, προς τη δηµιουργία ελεύθερων διαχωρισµένων επιφανειών για τη 

εφαρµογή της φύτευσης. Η διαδροµή διαµορφώνεται από όµοια ορθογώνια 
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τεµάχια από deck, ενώ τα καθιστικά διαµορφώνονται από διατοµές σουηδικής 

ξυλείας και κόντρα πλακέ θαλάσσης µε φινίρισµα από καπλαµά. Τα ίδια τα 

καθιστικά τονίζουν εµφατικά το κάνναβο, τόσο στην οριζόντια, όσο και στην 

κατακόρυφη έννοια, µέσα από τη διαφοροποίηση της στάθµης του καθιστικού 

επιπέδου. Έτσι τα καθιστικά ξεφεύγουν από την καθιερωµένη νόρµα της καθιστικής 

στάσης, αντλώντας από την εργονοµική πολυχρηστικότητα ενός καναπέ, όπου η 

στάση µπορεί να είναι περισσότερο ξαπλωµένη και τα πόδια να απλώνουν κατά 

βούληση.  

 

Τους συµπαγείς όγκους των καθιστικών διακόπτουν κατά σηµεία τα παρτέρια 

φύτευσης, που ακολουθούν την κλίµακα της γενικότερης χάραξης, 

συνεισφέροντας σε µια οπτική ποικιλία στο κατά τα άλλα οµοιόµορφο συνολικό 

αποτέλεσµα. 

 

Η εγκατάσταση ενός γεωµετρικά στιβαρού σχεδιασµού µε έµφαση στα φυσικά 

και ελαφριά υλικά, ικανοποιούν το ρόλο που καλείται να παίξει το φυτεµένο δώµα 

ως εγκατάσταση πρασίνου για το δροσισµό της οροφής, αλλά και ως χώρος που 

καλεί, τόσο τους εργαζόµενους στο δηµαρχείο, όσο και τους κατά καιρούς 

επισκέπτες, να αυξήσουν τη θετική επιρροή που µπορεί να έχουν οι κήποι και το 

«πράσινο» στοιχείο στη ζωή τους. Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση µε την 

ακραία εφαρµογη πρασίνου, που σταδιακά αποξενώνει του χρήστες και µειώνει µε 

την πάροδο του χρόνου τους πόρους (ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς) 

συντήρησης του δώµατος. 

Α.2.1. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Κατά την σύνταξη της µελέτης ελήφθησαν υπόψη όλα τα δεδοµένα για όλα τα 

απαιτούµενα στοιχεία για την πρόληψη ατυχηµάτων. Συγκεκριµένα ελήφθησαν 

υπόψη οι γενικές και ειδικές προδιαγραφές στον σχεδιασµό και τις 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που προτείνονται για τους εξωτερικούς χώρους και 

τον εξοπλισµό τους  (δάπεδα, κεκλιµένα επίπεδα – ράµπες, κιγκλιδώµατα).  

 

Για την πρόληψη ατυχήµατος που αφορά την πτώση από µεγάλο ύψος, 

υιοθετείται η προσθήκη µεταλλικού κιγκλιδώµατος στην περίµετρο του δώµατος, 

ώστε να καλύπτεται η ανύψωση του περιµετρικού στηθαίου σε ύψος 1,10 από το 

γενικό επίπεδο κυκλοφορίας, που βρίσκεται στη στάθµη +8,45, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές. Η κλίση προς τα µέσα- ~78ο -του ανοξείδωτου µεταλλικού 

κιγκλιδώµατος και η πυκνότητα τοποθέτησης των οριζόντιων διατοµών, συµβάλλει 

στην αποτροπή της δυνατότητας αναρρίχησης. Στην δηµιουργία απόστασης 

ασφαλείας από το περιµετρικό στηθαίο συµβάλλει η αποστραγγιστική περιµετρική 

διάταξη του φυτεµένου δώµατος (χαλικόστρωση), η οποία αποτελεί και φυσικό 

εµπόδιο για την προσέγγιση του περιµετρικού στηθαίου.  
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Τέλος λαµβάνεται πρόνοια µέσω του σχεδιασµού για τον καθορισµό 

«οργανωµένης κινητικότητας» στο χώρο του δώµατος. ∆ηλαδή ο προτεινόµενος 

σχεδιασµός καθορίζει σαφώς τις πορείες και τις στάσεις, προδιαθέτει και 

κατευθύνει την κινητικότητα των χρηστών και την αντιληπτικότητα των γεωµετρικών 

χαράξεων του χώρου. Οι χαράξεις αυτές διευκολύνουν την κίνηση σε όλα τα 

επιθυµητά σηµεία στο δώµα, διαφυλάττοντας έτσι τα σηµεία που δεν είναι 

επιθυµητό να καταστρέφονται από βηµατισµό, αλλά και εντείνουν την προθυµία 

των χρηστών να περιποιηθούν και να διαφυλάξουν το χώρο εφόσον τον 

αντιλαµβάνονται σαν ένα µεγάλων διαστάσεων χώρο χαλάρωσης και 

ανάπαυλας.  

Α.2.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΟΡΤΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Για την εφαρµογή µιας συµβατικής λύσης ηµιεντατικού τύπου φυτεµένου 

δώµατος, απαιτείται ένα µόνιµο φορτίο γύρω στα 3.00ΚΝ/m². Το µόνιµο φορτίο 

της αρχικής µελέτης (1.50ΚΝ/m²) δεν επαρκεί γι’ αυτό το σκοπό. Αποφασίστηκε 

έτσι να γίνει ανακατανοµή των φορτίων της αρχικής µελέτης δηλαδή µείωση των 

κινητών φορτίων κατά 1.50ΚΝ/m² και αντίστοιχη αύξηση των µόνιµων (πιο ευνοϊκή 

λύση από την αρχική), ώστε να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η κατασκευή του 

φυτεµένου δώµατος χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Φέροντος Οργανισµού του 

κτίριου. Αυτό προϋποθέτει τη µελλοντική χρήση του χώρου µόνο ως βατού 

δώµατος (αυτή είναι άλλωστε και η χρήση του στην παρούσα φάση). Έτσι 

θεωρούµε ως φορτία σχεδιασµού των πλακών επί των οποίων θα κατασκευαστεί 

το φυτεµένο δώµα :  

Επικάλυψη δώµατος : 0.30t/m² (3.00ΚΝ/m²) 

Κινητό φορτίο δώµατος : 0.20t/m² (2.00ΚΝ/m²) (Βατό δώµα που θα είναι και η 

πραγµατική χρήση του χώρου). 

Αυτά είναι τα φορτία που θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν στο µέλλον για 

οποιαδήποτε µελέτη αλλαγή χρήσεως του χώρου.  

Για τον έλεγχο αντοχής του στατικού φορέα, πραγµατοποιείται αναλυτικός 

υπολογισµός του µόνιµου φορτίου επιφόρτισης λόγω της προτεινόµενης λύσης 

φυτεµένου δώµατος, το οποίο προκύπτει  2.60 ΚΝ/m² και καθώς δεν υπερβαίνει το 

αρχικό φορτίο σχεδιασµού 3.00ΚΝ/m² που προβλέπεται δεν επηρεάζει τη στατική 

επάρκεια του κτιρίου. 

Α.2.3. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ 

Η κάθετη ανάπτυξη και εκµετάλλευση των ελεύθερων χώρων στις πόλεις 

καθώς και η ανάγκη για περισσότερο πράσινο οδηγούν στη δηµιουργία των 

φυτεµένων δωµάτων - ταρατσόκηπων.  Η κατασκευή πρασίνου επάνω από 

πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος σε ορόφους ή ταράτσες θεωρείται από 
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πολλούς σήµερα η σύγχρονη λύση για τη δηµιουργία ενός νέου τύπου τοπίου 

πρασίνου στις πόλεις, που ταυτόχρονα απαντά στις πιέσεις για την υιοθέτηση 

λύσεων βιοκλιµατικής προσέγγισης στον υπάρχοντα αστικό ιστό µε τις δεδοµένες 

υψηλές πυκνότητες, την ακραία εκµετάλλευση της δυνατότητας οικοδόµησης και 

την απουσία  χώρων πρασίνου.  

 

Η ύπαρξη πρασίνου επάνω σε κτήρια έχει πολλαπλά ευεργετήµατα, τόσο στα 

κτήρια όσο και εν γένει στο περιβάλλον, ενώ συµβάλλει στη βελτίωση του 

µικροκλίµατος. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η θερµοµόνωση του κτηρίου, 

εξασφαλίζεται ευχάριστο και δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι ενω συγχρόνως 

περιορίζονται οι απότοµες απορροές νερών στις µεγάλες βροχοπτώσεις 

 

Σύµφωνα µε την τρέχουσα αντίληψη για τις ευεργετικές ιδιότητες του φυτεµένου 

δώµατος, εκτιµάται πως τροποποιείται σηµαντικά η θερµική συµπεριφορά του 

τελευταίου ορόφου ενός κτιρίου, εξαιτίας της κάλυψής του µε φυτεµένο πράσινο. 

Επιπλέον θεωρείται πως η εφαρµογή της ιδέας του φυτεµένου δώµατος σε ευρεία 

κλίµακα, εξυπηρετεί τη βελτίωση της αποπνικτικής  ατµόσφαιρας στα αστικά 

κέντρα, λειτουργώντας ως βάση για τη µείωση του διοξειδίου του άνθρακα µε 

αντίστοιχη παραγωγή οξυγόνου.  

 

Η διαρκής ηλιακή ακτινοβολία και η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος, είναι οι κυρίες της µεγάλης ζήτησης για ψυκτικά φορτία κατά τη 

διάρκεια των θερινών µηνών, αφού παρουσιάζεται έντονη διείσδυση από την 

οροφή των κτιρίων. Μέσω της παρεµβολής φυτεµένου δώµατος εξαιτίας της 

ενεργειακής απορρόφησης της ακτινοβολίας και τη δηµιουργία υδρατµών µέσω 

της διαδικασίας ατµοδιαπνοής του πρασίνου, µειώνεται κατά τη διάρκεια της 

θερµής περιόδου, η θερµοκρασία στην περιοχή του µικροκλίµατος της φύτευσης. 

Η δηµιουργία πράσινων οροφών επηρεάζει σηµαντικά την µείωση των θερµικών 

φορτίων των τελευταίων ορόφων και κυρίως στις ώρες αιχµής εκτιµάται πως η 

εξοικονόµηση ενέργειας για την ψύξη να φτάνει στο 30 - 35%.  

 

Σε ένα δηµόσιο κτίριο όπου η χρήση συστηµάτων δροσισµού είναι εκτεταµένη 

εφόσον συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία του κτιρίου κατά τους µήνες του 

καλοκαιριού, η δηµιουργία φυτεµένου δώµατος, δεν παρουσιάζει µόνο την 

ευκαιρία για τη βελτίωση του µικροκλίµατος σε ένα συγκρότηµα που το καλοκαίρι 

λειτουργεί άτυπα ή τυπικά ως «δηµόσιος χώρος». Ταυτόχρονα βελτιώνει τη θερµική 

συµπεριφορά του κελύφους κατά τις ηµέρες που παρουσιάζονται αυξηµένες 

θερµοκρασίες την άνοιξη και το φθινόπωρο. Προϋπόθεση είναι πάντα το επαρκές 

υπόστρωµα, το οποίο θα ανθίσταται των υψηλών θερµοκρασιών που 

αναπτύσσονται στην Ελλάδα κατά τις περιόδους ηλιοφάνειας, ώστε να 

διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του φυτεµένου δώµατος. 
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Γιο τον σχεδιασµό και την κατασκευή ενός φυτεµένου δώµατος, πρέπει να 

ληφθούν υπ' όψη διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν και κατευθύνουν τη 

µελέτη, όπως οι περιβαλλοντικές και κλιµατολογικές συνθήκες, η θερµοκρασία, η 

ατµοσφαιρική υγρασία, η ηλιοφάνεια, ο αέρας, η σύσταση και η ποιότητα του 

χώµατος, η σύνθεση του υποστρώµατος, η επιλογή και οι φυσικές ανάγκες των 

φυτών, η άρδευση, τα υλικά και οι προδιαγραφές κατασκευής καθώς και το 

πρόγραµµα συντήρησης και διαχείρισης τους. 

Α.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι Οικοδοµικές εργασίες που προβλέπονται στα πλαίσια του παρόντος έργου είναι 

συνοπτικά :   

• Καθαίρεση υπάρχουσας  επικαλύψης από τσιµεντόπλακες και ελαφροµπετόν 

ρύσεων 

• Καθαίρεση υπάρχοντος κιγκλιδώµατος 

• Κατασκευή νέου ανοξείδωτου χαλύβδινου κιγκλιδώµατος σύµφωνα µε τις 

λεπτοµέρειες (inox) 

• Κατασκευή σύνδεσης απορροών-φρεατίων µε τις υπάρχουσες υδρορρόες  

• Κατασκευή στεγανωτικών επιστρώσεων επί της υπάρχουσας θερµοµόνωσης 

πάχους 7 εκ. 

• Κατασκευή νέας στρώσης από ελαφροµπετόν ρύσεων µε µικρότερες κλίσεις 

• Κατασκευή Συστήµατος φυτεµένου δώµατος ηµιεντατικού τύπου γενικής 

στρώσης συνολικού ύψους 20 εκ. µε τµηµατική διαµόρφωση παρτεριών µε 

ύψος υποστρώµατος ανάπτυξης 25, 35, 45, 55, 60 και 65 εκ. 

• Κατασκευή πέδιλων από ελαφροµπετόν ρύσεων για τη στήριξη των 

διαµορφώσεων 

• Ξύλινες κατασκευές από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 4 εκ. µε επένδυση 

καπλαµά από teak πάχους 3 χιλ. και από σκελετό σουδικής ξυλείας (ενδεικτικού 

τύπου ελάτης) για την κατασκευή των καθιστικών και των παρτεριών 

• Κατασκευή καταστρώµατος από συνθετική ξυλεία αποτελούµενη από σανίδες 

πάχους τουλ. 19 εκ. (έως 22 εκ.), σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών. 

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στηνΑναλυτική Τεχνική Περιγραφή Οικοδοµικών 

Εργασιών. 
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Β. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Β. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι εργασίες κατασκευής του φυτεµένου δώµατος στην οροφή του Α΄ ορόφου του 

∆ηµαρχείου Αµαρουσίου, εντάσσονται στο συνολικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής 

του έργου. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης, η συνολική προθεσµία 

εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές µέρες από την 

ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Ισχύουν οι τµηµατικές προθεσµίες καθώς και όσα 

αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. που συνοδεύει την ∆ιακήρυξη του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



  

 

1111

3333    

13

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ∆ΑΝΑΗ ∆ΙΟΥ 

ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ- ∆. ΣΓΟΥΡΟΣ Ο.Ε. 

 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ....................................................................................................... 14 

1.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ........................................................................................... 14 

2. ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ..................................................................................................... 14 

2.1 Χαλικόστρωση .................................................................................................................... 14 

3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ .................................................................................................... 15 

3.1 Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών .................................................................................... 15 

3.2 Προστασία και χρωµατισµός σιδερένιων κατασκευών.................................................. 16 

4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ (ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ) ................................................... 16 

4.1 Στεγάνωση δώµατος .......................................................................................................... 16 

4.1.1 Στεγανοποιητική στρώση 17 

5. ∆ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ ....................................................... 17 

5.1 Φυτεµένο ∆ώµα Ηµιεντατικού Τύπου πολλαπλής διαστρωµάτωσης (multilayer) ....... 17 

6. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ .................................................................................................... 19 

6.1 Κατασκευές από σίδηρο .................................................................................................... 19 

7. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ....................................................................................... 20 

8. ∆ΑΠΕ∆Α .............................................................................................................. 20 

8.1 Επίστρωση µε δάπεδο τύπου deck  από Wood Plastic Composite (WPC) .................... 20 

8.2 Χαλικόστρωση .................................................................................................................... 21 

8.3 ∆ιαστρώσεις µε θηραϊκόδεµα ........................................................................................... 21 

9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ ΑΠΟ TEAK ...................................................................... 21 

9.1 Προεργασίες -  Αρχική εφαρµογή .................................................................................... 21 

9.2 Γενικές οδηγίες συντήρησης των ξύλινων κατασκευών ................................................. 23 

 



  

 

1111

4444    

14

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ∆ΑΝΑΗ ∆ΙΟΥ 

ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ- ∆. ΣΓΟΥΡΟΣ Ο.Ε. 

 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

Η Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στα σχέδια Κατόψεων, τοµών, όψεων, 
διαµορφώσεων και λεπτοµερειών της Οριστικής Αρχιτεκτονικής µελέτης/ 
Αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρµογής.  
 
1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ    
(ΝΑΤΟΕ 2013 Συµβατικοί όροι) 
 
1.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  
 
Στην εργολαβία περιλαµβάνονται κάθε είδους καθαιρέσεις που απαιτούνται σύµφωνα 
µε την µελέτη και όσες µικρής κλίµακας απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν µε ακρίβεια από την µελέτη λόγω της ειδικής 
φύσης του έργου. 
Προβλέπεται η καθαίρεση της υφιστάµενης επίστρωσης από τσιµεντόπλακες και της 
υφιστάµενης στρώσης από ελαφροµπετόν ρύσεων. 
 
Συγκεκριµένα προβλέπονται :  
• Καθαίρεση του υπάρχοντος κιγκλιδώµατος  
• πλήρης αποξήλωση των στρώσεων της τελικής επικάλυψης του δώµατος του 
κτηρίου µέχρι το στρώµα της υφιστάµενης µόνωσης 
 
Τρόπος εκτέλεσης - ευπαθή σηµεία 
• Τα ακατάλληλα υλικά των εργασιών αυτών θα πρέπει να αποµακρύνονται άµεσα 
εκτός των χώρων του εργοταξίου/ εργασιών και να απορρίπτονται σε χώρους 
επιτρεπόµενους ανεξάρτητα από την απόσταση. 
• κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για 
αποφυγή της ενόχλησης στην λειτουργία των γειτονικών κτιρίων καθώς επίσης και 
όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας των εργαζοµένων. 
 
2. ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
Οι κατασκευές των τελικών επιστρώσεων περιλαµβάνουν την τµηµατική 
χαλικόστρωση των προβλεπόµενων από τη µελέτη τµηµάτων του δώµατος. Στο 
υπόλοιπο τµήµα που περιλαµβάνεται στη µελέτη  θα εφαρµοστεί το σύστηµα του 
φυτεµένου δώµατος και η προβλεπόµενη από τη φυτοτεχνική µελέτη. Όλες οι εργασίες 
των τελικών επιστρώσεων θα υλοποιηθούν µετά από την αποµάκρυνση της 
επιφανειακής τελικής δαπεδόστρωσης, τον καθαρισµό της επιφάνειας της µόνωσης 
και το διαχωρισµό της από τις υπερκείµενες στρώσεις µε υαλούφασµα.  
 
2.1 Χαλικόστρωση  
 
Προβλέπεται η κατασκευή λιθοστρώσεων µε ξηρολιθοδοµή από χαλίκι ποταµού 
διαµέτρου 2 έως 8 χιλ, για την τελική επίστρωση των επιφανειών του δώµατος, σε 
ζώνες περιµετρικά των στηθαίων πλάτους 40 εκ.,  οι οποίες διαχωρίζονται από το 
υπόστρωµα ανάπτυξης µε ειδικές µεταλλικές διατοµές διαχωρισµού ενδεικτικού τύπου 
της zinco, ύψους τουλ. 17 χιλ.   
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Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές 
και η εργασία διαµόρφωσης της επιφανείας, και η διαλογή και τοποθέτηση των 
αργών λίθων. 
 
3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Οι ξύλινες επιφάνειες, θα έχουν επεξεργασία και βαφή µε βερνίκι από συνθετικές 
ρητίνες ενδεικτικού τύπου DUROCOAT της Vernilac. Οι µεταλλικές διατοµές 
συνδέσµων των κατασκευών, θα έχουν επιφανειακή προστασία µε αντισκωρικό 
αστάρι συνθετικής ρητίνης (το κιγκλίδωµα από ανοξείδωτο χάλυβα δεν βάφεται, 
καθώς έρχεται προβαµµένο στο εργοτάξιο).  
Όλοι οι χρωµατισµοί θα επιλεγούν µετά από µελέτη και κατασκευή δειγµάτων στο 
εργοτάξιο. Επισηµαίνεται ότι οι χρωµατισµοί όλων των στοιχείων που περιγράφονται 
στη µελέτη χρωµατιζοµένων επί τόπου ή βιοµηχανοποιηµένων υλικών θα επιλεγούν 
από τον επιβλέποντα, σύµφωνα µε τα γραφόµενα πιο πάνω. Όλα τα χρώµατα που 
θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν οικολογικό σήµα.  
 
3.1 Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ο βερνικοχρωµατισµός των ξύλινων επιφανειών στοιχείων 

επένδυσης και διακόσµησης. 
ΥΛΙΚΑ: Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα προστατευθεί από βιολογική 

φθορά µε εφαρµογή συντηρητικού τύπου "λιποδιαλυτό" διάλυµα 
οργανικών µυκητοκτόνων/ παρασιτοκτόνων σε οργανικούς 
διαλύτες" και σύστασης µεταλλικών ναφθενίων. 
Θα εφαρµοστούν µία στρώση αργιλικού ασταριού (BS 4756/71) 
και τρεις στρώσεις στιλπνού αλκυδικού χρώµατος (µία ως 
υπόστρωµα και δύο ως στιλπνό τελικό χρώµα). 

   Περιεκτικότητα σε στερεά: min 80%. 
Χρωστικό οξείδιο του τιτανίου, τύπου ροντιλίου µε περιεκτικότητα 
επί στερεών 36-37% κατά βάρος και 64-63% φορέας συνθετικής 
ρητίνης.  Ιξώδες: Ford cup No. 4 220-240 sec. 

   Ειδικό βάρος:  118 gr/cm - Λεπτότητα κόκκων: < 10 µ. 
ΕΡΓΑΣΙΑ    : Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί προ της σύνθεσης θα 

προστατευθεί από βιολογική φθορά µε εφαρµογή συντηρητικού 
του τύπου που αναφέρεται στα υλικά, µε τη µέθοδο της πίεσης. 
Η αντικολλητή ξυλεία θα προστατευθεί µε εφαρµογή του 
συντηρητικού µε πινέλλο ή ψεκαστήρα. 
Στις ενδεχόµενες κακώσεις της ξυλείας, πριόνισµα κλπ., θα 
εφαρµοσθεί µε πινέλλο συντηρητικό όπως και στα ενδεχόµενα 
σόκορα της κατασκευής.  
Προ της σύνδεσης των διαφόρων τµηµάτων θα σφραγισθούν τα 
σόκορα µε άφθονη κόλλα ή αστάρι. Θα σφραγισθούν οι ρόζοι 
και θα εφαρµοσθεί αστάρι φυλλώδους αργιλίου σε µία 
διάστρωση. 
Προ του ασταρώµατος θα εφαρµοσθεί καθαρισµός της 
επιφάνειας µε υαλόχαρτο, ξερόζιασµα µε σκαρπέλο    κάψιµο και 
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κάλυψη των ρόζων µε αστάρι τρίψιµο µε γιαλόχαρτο, στοκάρισµα 
µε βουτυλικό στόκο και τρίψιµο µε υαλόχαρτο. 
Μετά την εφαρµογή του ασταριού θα τριφτεί η επιφάνεια µε ψιλό 
γιαλόχαρτο και θα περαστεί µε το πρώτο χέρι χρώµατος σαν 
υπόστρωµα αραιωµένου κατά 20%. 
Μετά θα γιαλοχαρταρισθεί ξανά η επιφάνεια και θα περαστεί µε 
το δεύτερο χέρι χρώµατος όπως προδιαγράφεται στα υλικά και 
αφού τριφτεί ξανά η επιφάνεια µε ψιλό γιαλόχαρτο ελαφρά θα 
περαστεί την τρίτη διάστρωση χρώµατος. 
 

3.2 Προστασία και χρωµατισµός σιδερένιων κατασκευών 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προστασία και χρωµατισµός σιδερένιων κατασκευών. 
ΥΛΙΚΑ : Ντουκοχρώµατα, στιλπνά: µε βάση αλκυδικές ρητίνες, σε χρώµα 

επιλογής της επιβλεψης. 
   Περιεκτικότητα σε στερεά: min 70%. 
   Χρωστική σε περιεκτικότητα επί στερεών: 46 έως 47% κ.β. 
   Φορέας:  συνθετική ρητίνη: 53φ-54%. 
   Ιξώδες:  Ford cup 4 220 - 240 sec. 

Αστάρι:  βάσης οξειδίου του σιδήρου µε φορέα συνθετικών 
ρητινών. 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Α.  Προστασία στο εργοστάσιο 
Τρίψιµο επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και 
αφαίρεση σκόνης. 

   Στοκάρισµα κενών, αρµών, σχισµών µε σιδηρόστοκο. 
Αστάρωµα µε µία στρώση αντισκωριακού υποστρώµατος 
βάσης οξειδίων σιδήρου µε φορέα συνθετικών ρητινών. 
Β.  Προστασία και χρωµατισµός στο εργοτάξιο 
 Τρίψιµο µε λεπτόκοκκο σµυριδόπανο και αφαίρεση σκόνης. 
Αστάρωµα µε την 2η στρώση αντισκωριακού, διαφορετικού  
χρώµατος από το πρώτο. 
Τρίψιµο αντισκωριακού υποστρώµατος µε λεπτόκοκκο 
σµυριδόπανο, αφαίρεση σκόνης. 
Τελικός χρωµατισµός σε δύο στρώσεις επάλληλες και 
διασταυρούµενες. Πάχος υµένα χρώµατος 40-50 µ. Εφαρµογή µε 
πινέλλο ή ψεκαστήρα. 

 
4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ (ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ) 
 
Το υπάρχον σύστηµα της θερµοµόνωσης διατηρείται. Πάνω από αυτή τη στρώση 
τοποθετείται υαλοϋφασµα για προστασία και στη συνέχεια γίνεται εφαρµογή του 
ελαφροµπετόν ρύσεων µε ήπια κλίση έως 1% και µέγιστο ύψος ρύσεων 10 εκ. 
Τοποθετείται στεγανωτική µεµβράνη µε αντιριζική πρόστασία πάχους 1,5 χιλ. από 
εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), πριν από την εφαρµογή των στρώσεων του 
φυτεµένου δώµατος και έπειτα από τον καθαρισµό της επιφάνειας.  
 
4.1 Στεγάνωση δώµατος 
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4.1.1 Στεγανοποιητική στρώση 
Πάνω στην επιφάνεια του ελαφροκονιάµατος εφαρµόζεται στεγανωτική µεµβράνη, µε 
αντιριζική πρόστασία πάχους 1,5 χιλ. από εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ). 
Πρώτα γίνεται καθαρισµός της επιφανείας εφαρµογής, συγκέντρωση και  αποκοµιδή 
των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων µε τσιµεντοκονίαµα, 
ώστε η επιφάνεια εφαρµογής της µεµβράνης να είναι οµαλή και το στέγνωµα της 
επιφανείας µε πεπιεσµένο αέρα, εάν είναι υγρή. Τοποθετείται και στερεώνεται η 
µεµβράνη στην επιφάνεια του δώµατος, και επεκτείνονται τα άκρα της καθ' ύψος στις 
παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθµη του 
υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών (λαµβάνεται υπόψη στην επιµέτρηση). Οι 
ραφές συγκολλούνται  και  εφαρµόζεται πίεση µε ειδικό ρολό. Ελέγχονται για τη 
στεγανότητά τους. Τέλος το διαστρωνόµενο φύλλο συµπιέζεται επιµελώς µε ελαφρό 
κύλινδρο.  
  
5. ∆ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ 
 
Προβλέπεται η κατασκευή συστήµατος φυτεµένου δώµατος ηµιεντατικού τύπου, 
πολλαπλής διαστρωµάτωσης, γενικού πάχους υποστρώµατος ανάπτυξης 20 εκ. και 
αποστράγγισης πάχους 4 εκ. Το υπόστρωµα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Να έχει µικρό φορτίο.  
• Να εξασφαλίζει επαρκή αερισµό του ριζικού συστήµατος των φυτών, ακόµα 

και σε κατάσταση κορεσµού.  
• Να µην συµπιέζεται εύκολα και να έχει καλή διηθητικότητα. 
• Να έχει µεγάλη ικανότητα συγκράτησης υγρασίας.  
• Να αποδεσµεύει τα θρεπτικά στοιχεία µε βραδύ ρυθµό. 
• Να αποτελεί σταθερή βάση για τα φυτά προκειµένου να αυξηθεί η 

ανθεκτικότητά τους στους ισχυρούς  ανέµους και να αποφευχθεί η διάβρωσή 
του. 

• Πρέπει να είναι απαλλαγµένο από σπόρους ζιζανίων και ασθένειες 
 
Η σύσταση και η δοµή του υποστρώµατος εξαρτώνται από το είδος του φυτικού 
υλικού και τις απαιτήσεις του σε υγρασία, αερισµό και θρεπτικά στοιχεία. Η ποσότητα 
νερού που απαιτείται εξαρτάται από το είδος του φυτικού υλικού, την περιοχή και τον 
τύπο του φυτεµένου δώµατος. Εκτός από την εγκατάσταση σωστού υποστρώµατος 
για την ανάπτυξη του φυτικού υλικού, είναι πολύ σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η 
προστασία της µόνωσης του δώµατος από µηχανικές βλάβες και από πιθανή 
διείσδυση του ριζικού συστήµατος των φυτών. 
 
5.1 Φυτεµένο ∆ώµα Ηµιεντατικού Τύπου πολλαπλής διαστρωµάτωσης 
(multilayer) 
 
Το σύστηµα αποτελείται από πολυεπίπεδη διαστρωµάτωση υλικών µε υπόστρωµα 
ανάπτυξης φυτών ύψους 20 εκ. µε πρόνοια ώστε να µην εµφανίζονται σηµεία 
λέπτυνσης του υποστρώµατος. Υπάρχουν τµήµατα που παρουσιάζουν υψηλότερη 
φόρτιση, µε υψηλότερο πάχος υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών (έως 60 εκ.) και έχει 
γίνει αναλυτικός υπολογισµός των συνολικών φορτίων στην πλάκα όπως 
περιγράφεται στη στατική µελέτη. Το φορτίο του υποστρώµατος είναι σχετικά µέσου 
τύπου (κορεσµένο φορτίο έως 240 kg/m2) και το ριζικό σύστηµα των φυτών µικρού 
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βάθους.  
Για τη φυτική κάλυψη χρησιµοποιούνται φυτά χαµηλής βλάστησης, όπως φυτά 
εδαφοκάλυψης, θάµνοι και τρία δέντρα. Επιλέγονται φυτά ανθεκτικά στη ξηρασία, 
στον άνεµο και στο ψύχος και ενδηµικά της ελληνικής – µεσογειακής βλάστησης. 
Απαιτείται µικρή συντήρηση και περιοδική άρδευση, η οποία προβλέπεται µέσω του 
συστήµατος αυτοµατισµών που θα εφαρµοστεί στο κτίριο του δηµαρχείου. 
 
Οι βασικές αρχές λειτουργίας του συστήµατος είναι :  

• Το νερό της βροχής συλλέγεται στις αποθηκευτικές κυψέλες των 
αποστραγγιστικών συστηµάτων ύψους 4 εκ.  

• Το ριζικό σύστηµα των φυτών εφοδιάζεται µε νερό, και αερίζεται µέσω των 
οπών.  

• Νερό αποθηκεύεται και στο υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας, το οποίο 
συγκρατεί θρεπτικά στοιχεία ενώ παράλληλα προστατεύει τη µόνωση του 
δώµατος από την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος του φυτικού υλικού. 

• Η περίσσεια νερού καταλήγει στις υδρορροές, µέσω και του συστήµατος των 
ρύσεων του δώµατος όπως έχει διαµορφωθεί µε το ελαφροµετόν στο 
υποκείµενο σύστηµα θερµοµόνωσης- υγροµόνωσης.  

 
5.1.1 Υπόστρωµα Ανάπτυξης για φυτεµένο δώµα ηµιεντατικού τύπου: Το 

υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών αποτελείται από µία στρώση πάχους 20εκ. 
από το ειδικής σύστασης «υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών» ενδεικτικού 
τύπου egreen ZinCo Sintensive Type. 

5.1.2 ∆ιηθητικό φύλλο: ∆ιηθητική µεµβράνη πάχους 1 χιλ. ενδεικτικού τύπου ZinCo 
Filtersheet TG, που αποτρέπει τη µεταφορά τεµαχιδίων από το υπόστρωµα 
ανάπτυξης φυτών στο αποστραγγιστικό σύστηµα. Πιο συχνά ως προϊόν 
που διατίθεται στην αγορά, αλλά και ώστε να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της µελέτης, αποτελείται από άσηπτο πολυπροπυλένιο θερµικής 
επεξεργασίας µε κενά φατνώµατα.  

5.1.3 Σύστηµα Αποστράγγισης πάχους 4εκ. µε κενά φατνώµατα, αντοχής σε 
θλίψη>80kN/m², πάχους 4,0εκ., µε ικανότητα αποθήκευσης νερού 
τουλάχιστον 4lt/m², ενδεικτικού τύπου Floradrain(FD)40: ∆ηλαδή πρέπει να 
αποτελείται από φύλλα διαστάσεων 1x2m, σε ρολά πλάτους 1m από 
ανακυκλωµένο πολυαιθυλένιο, βάρους 2,2 kg/m2 (ξηρό), να διαθέτει 
σκάφες συγκράτησης και οπές εξαερισµού και εξατµίσεως  του νερού, 
όπως και ένα υποκείµενο  πολυκατευθυντικό σύστηµα αποστράγγισης, να 
είναι ανθεκτικό στην άσφαλτο και να αντέχει σε συµπίεση 170 kΝ/m2,   
ικανότητα συγκράτησης του νερού 6 l/m2. Πρέπει τέλος να παρουσιάζει 
απορροή στο επίπεδο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ΙSO  12958)  

5.1.4 Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της µόνωσης 
πάχους 4,0 mm, µε δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m²,  
ενδεικτικού τύπου ZinCo ΙSM 50. Πρόκειται για µεµβράνη, που συγκρατεί την 
υγρασία και τα θρεπτικά στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την 
προστασία της θερµοµόνωσης της οροφής από µηχανικές φθορές. 
Αποτελείται από άσηπτες ανακυκλωµένες ίνες πολυπροπυλενίου, έχει πάχος 
τουλ. 4 χιλ., µε βέλτιστο τα 6 χιλ.. Πρέπει να έχει βάρος τουλ. 850g/m2, και  
ικανότητα συγκράτησης του νερού τουλάχιστον 4 l/m2.  
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5.1.5 Μεµβράνη προστασίας και ελέγχου του ριζικού συστήµατος:  στεγανωτική 
µεµβράνη µε αντιριζική πρόστασία πάχους 1,5 χιλ. από εύκαµπτη 
πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), που προσφέρει συνεχή προστασία και εµποδίζει 
τη διέλευση των ριζών των φυτών προς τη µόνωση του δώµατος. ∆ιατίθεται 
σε ρολλό διαστάσεων 8χ25 µ. Κατά την εγκατάσταση τα φύλλα πρέπει να 
αλληλοκαλύπτονται κατά 1,5 m. 

5.1.6 Μόνωση δώµατος: Κάτω από το σύστηµα του φυτεµένου δώµατος 
διατηρείται το υπάρχον σύστηµα θερµοµόνωσης του δώµατος και 
εφαρµόζεται υαλούφασµα ως στρώση διαχωρισµού και προστασίας. 

 
6. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 
 

6.1 Κατασκευές από σίδηρο 
 
Σιδηρουργικές εργασίες προβλέπονται στις παρακάτω περιπτώσεις : 

• Στις κατασκευές του νέου περιµετρικού κιγκλιδώµατος πάνω από το περιµετρικό 
στηθαίο του δώµατος, από χαλύβδινες ανοξείδωτες διατοµές inox. Για την 
αναλυτική περιγραφή  (βλέπε τεύχος λεπτοµερειών) 

 
ΥΛΙΚΑ:  Τα µεταλλικά τµήµατα πρέπει να είναι δοµικός χάλυβας St 37.12 

σύµφωνα µε το DIN 17.100 ή άλλης εγκεκριµένης διεθνούς 
προδιαγραφής. Τα υλικά πρέπει να είναι της καλλίτερης ποιότητας από 
τα υπάρχοντα στην Ελληνική Αγορά. 
Ράβδοι, ελάσµατα πρέπει να έχουν οµοιόµορφη διατοµή να είναι 
ευθύγραµµοι και να µην παρουσιάζουν ανωµαλία στην επιφάνεια ή 
ακµή ή διαφορές στη γεωµετρία. Επίσης τα εξαρτήµατα να 
εξασφαλίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ   :  
Η κατασκευή θα γίνεται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και 
οργανωµένα για τις αντίστοιχες εργασίες. 
Όλα τα συνιστώντα µέλη των στοιχείων πρέπει να κόβονται στις 
καθορισµένες διαστάσεις και να συναρµολογούνται µε απόλυτη 
ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς 
επιφάνειες. 
Οι συνδέσεις των µεταλλικών µελών µεταξύ τους πρέπει να γίνονται δια 
συγκολλήσεων, αναλόγως και του είδους της κατασκευής, της 
επιθυµητής αντοχής και της εµφάνισης της συγκόλλησης. 
Τα ηλεκτρόδια πρέπει να είναι επενδεδυµένα και κατάλληλα για το σκοπό 
που προορίζονται. 
Στις ειδικές περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ανάγκη είναι δυνατόν να 
γίνει χρήση µεταλλικών συνδέσµων µε την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις 
θα είναι αφανείς. 
Οι συγκολλήσεις πρέπει να µην προκαλούν αλλοιώσεις των συστατικών 
και γενικά των ιδιοτήτων των συγκολλούµεων τµηµάτων. 
Οι διάφορες ανωµαλίες των συγκολλήσεων θα εξαλείφονται επιµελώς 
ώστε οι επιφάνειες να είναι συνεχείς, κανονικές και να µην εµφανίζουν 
τον παραµικρό κρατήρα ή διόγκωση. 
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Οι φέρουσες σιδερένιες κατασκευές προστατεύονται και χρωµατίζονται 
σύµφωνα µε το κεφ. 3 της παρούσας. 

 
7. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Προβλέπεται η κατασκευή διατοµών από κόντρα- πλακέ µε κόλλα φαινόλης 
φορµαλδεΰδης (κόντρα  πλακέ θαλάσσης),, για την δηµιουργία των 
αυτοφερόµενων καθιστικών και παρτεριών, πάχους 4 εκ. µε µονόπλευρη επένδυση 
από καπλαµά teak πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. Η ίδια επένδυση θα πρέπει να 
εµφανίζεται στα εµφανή σόκορα των κατασκευών. Η τελική απόχρωση του καπλαµά 
θα είναι είτε σε απόχρωση ανοιχτόχρωµης γκρι καρυδιάς, είτε σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των επιβλεπόντων. Η µορφή και οι διαστάσεις των κατασκευών φαίνονται 
στα γενικά σχέδια και τα σχέδια λεπτοµερειών.  
 
8. ∆ΑΠΕ∆Α  
 
Οι κατασκευές των δαπέδων, πλην της προβλεπόµενης φύτευσης θα γίνουν µετά από 
την πλήρη αποξήλωση της υπάρχουσας τελικής επίστρωσης µε τη διατήρηση του 
υπάρχοντος συστήµατος θερµοµόνωσης. Τα είδη και ο τρόπος τοποθέτησης των 
υλικών περιγράφονται ως εξής : 
 
• Σε όλη την  επιφάνεια του δώµατος του κτιρίου κατασκευάζεται νέα πλήρης 

στρώση ελαφροµπετόν ρύσεων των 400 kg/m³  µε 250 kg τσιµέντου ανά m³, 
ήπιας κλίσης. Πάνω από τη στρώση του ελαφροµπετόν εφαρµόζεται η 
στεγανωτική µεµβράνη αντιρριζικής προστασίας.  

• Περιµετρικά  του δώµατος στο στηθαίο η τελική επίστρωση προβλέπεται να γίνει 
µε λιθόστρωση από χαλίκι από αργούς λίθους ποταµού διαµέτρου 2 έως 8 χιλ.  

• Εφαρµόζεται δάπεδο τύπου καταστρώµατος από συνθετική ξυλεία, αποτελούµενο 
από σανίδες πλάτους τουλάχιστον 19 και έως 22 εκ., συµπεριλαµβανοµένου του 
σκελετού στερέωσης από προκατασκευασµένες διατοµές αλουµινίου 4χ4 εκ. 

• Τα δάπεδα και οι διαµορφώσεις στα τµήµατα όπου δεν γίνεται φύτευση, γενικά 
εδράζονται σε σκελετό σουηδικής ξυλείας διατοµής 60χ60 χιλ. (τα καθιστικά) ή 
150χ60χιλ. (ο σκελετός του καταστρώµατος), ο οποίος στερεώνεται απευθείας 
επάνω στη διηθητική µεµβράνη του συστήµατος του φυτεµένου δώµατος, αφού 
διαµορφωθούν σύµφωνα µε τα σχέδια χάραξης «πέδιλα» από ελαφροµπετόν τα 
οποία εµποτίζουν τοπικά τις µεµβράνες µέχρι τη στρώση αποστράγγισης. Αυτή η 
λύση είναι βέλτιστη καθώς απλοποιεί το πρόβληµα της µη διακοπής του 
συστήµατος µεµβρανών του φυτεµένου δώµατος . Κάτω από την τελική επιφάνεια 
του deck, είναι κενό.  

 
8.1 Επίστρωση µε δάπεδο τύπου deck  από Wood Plastic Composite (WPC) 
 
Προβλέπεται η τοποθέτηση ξύλινων εξωτερικών δαπέδων τύπου καταστρώµατος στις 
βασικές διαδροµές κυκλοφορίας του φυτεµένου δώµατος. Το δάπεδο εδράζεται σε 
ξύλινο σκελετό από δοκούς διατοµής 15Χ6 εκ. και τοπική εφαρµογή υποστρώµατος 
από ελαφροµπετόν ρύσεων. Το δάπεδο αποτελείται  από ξύλινες σανίδες συνθετικής 
ξυλείας, πλάτους τουλάχιστον 19 εκ. έως 22 εκ., και πάχους 2,5-3 εκ., µήκους έως 3,60 
µ. Οι λωρίδες  αποτελούνται από συνθετική ξυλεία σύστασης πολτού ξύλου σε 
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ποσοστό 70% και ρητινών, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και αντοχή στην 
υγρασία. Ο σκελετός έδρασης του πατώµατος θα πρέπει να αποτελείται από δοµική 
ξυλεία κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας µικρότερης του 
17%. 
Η θέση των  «πεδίλων» και των σηµειακών στηριγµάτων των κατασκευών 
υποδεικνύεται στα σχέδια λεπτοµερειακών κατόψεων και τοµών.   
 
8.2 Χαλικόστρωση  
 
Προβλέπεται η κατασκευή λιθοστρώτων µε ξηρολιθοδοµή από χαλίκι κατά προτίµηση 
θαλάσσης διαµέτρου 2 έως 8 χιλ, για την τελική επίστρωση των επιφανειών της 
περιµετρικής διαµόρφωσης αποστράγγισης και φιλτραρίσµατος του νερού που 
καταλήγει στις υδρορροές, µέγιστου πάχους διάστρωσης 10-15 εκ. και πλάτους 40 εκ.   
Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές 
και η εργασία διαµόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή 
και τοποθέτηση των αργών λίθων. 
Για να αποφευχθεί η ανάµειξη του υποστρώµατος φύτευσης µε το θραυστό υλικό 
τοποθετούνται οι διαχωριστικές διατοµές σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών.  
 
8.3 ∆ιαστρώσεις µε θηραϊκόδεµα  
 
Προβλέπεται η διάστρωση του διαδρόµου περιµετρικά του κτιρίου µε στρώση από 
ισχνό θηραϊκόδεµα πάχους τουλάχιστον 6-7 χιλ. µε µεγαλύτερο γέµισµα κατά σηµεία. 
Στα σηµεία των ραµπών γίνεται πλήρωση µε διογκωµένη πολυστερίνη για τη 
διαµόρφωση της ήπιας κλίσης της ράµπας. 
 
9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ ΑΠΟ TEAK 
 
9.1 Προεργασίες -  Αρχική εφαρµογή 
 
Το ξύλο παρουσιάζει σηµαντικές µεταβολές διαστάσεων: ενώ έχει ασήµαντο 
συντελεστή θερµικής διαστολής, οι διαστάσεις του µεταβάλλονται σηµαντικά 
ανάλογα µε την περιεχόµενη υγρασία. Κατά µέσο όρο, και ανάλογα µε το είδος 
του ξύλου,  µια µεταβολή  της περιεχόµενης υγρασίας κατά µια ποσοστιαία 
µονάδα προκαλεί µεταβολή γραµµικής διάστασης κατά περίπου 0,2%. Αυτό 
σηµαίνει αµέσως ότι όλα τα επιχρίσµατα ξύλων θα πρέπει να έχουν αρκετή 
ελαστικότητα. 
 
Το ξύλο καταστρέφεται ή απαξιώνεται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί 
µπορεί να είναι: 

• Βιολογικοί: µύκητες, έντοµα, θαλάσσιοι οργανισµοί 
− Μύκητες: Η δράση τους αναπτύσσεται όταν η υγρασία του ξύλου 

είναι µεταξύ 27 – 33% και χρειάζονται οξυγόνο 
• Φυσικοχηµικοί: κλιµατικοί, µηχανικοί, χηµικοί, θερµικοί 

− Από τις κλιµατικές αλλοιώσεις στο ξύλο σχηµατίζονται ρωγµές, απ΄ 
όπου ξεκινά η δράση των µυκήτων και των εντόµων. 
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Τα προστατευτικά επιχρίσµατα που εφαρµόζονται στα ξύλα µπορούν να 
διακριθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: 

• Βερνίκια, που επιτρέπουν την διατήρηση της εµφάνισης του ξύλου µετά 
την επίχριση.  

• Αδιαφανή επιχρίσµατα - χρώµατα 
 
Πριν την εφαρµογή οποιουδήποτε επιχρίσµατος στο ξύλο, πρέπει να 
προηγηθεί απορητίνωση, συνήθως γίνεται µε µαλακό σαπούνι και νερό, ή 
σόδα. Εναλλακτικά, η απορητίνωση µε διαλύτες. Στη συνέχεια λειαίνεται το ξύλο 
µε διάφορα γυαλόχαρτα ή άλλα λειαντικά µέσα µε διαδοχικά µειούµενο 
µέγεθος κόκκου. 
 
Μετά την λείανση ακολουθεί  το πρώτο στρώµα επιχρίσµατος (αστάρι) 
σφραγιστικό (sealer), το οποίο έχει σκοπό την σφράγιση των πόρων του 
ξύλου. Αυτή η εργασία περιλαµβάνεται στην εργολαβία και αποζηµιώνεται µε 
το άρθρο ΟΙΚ 77.16. Η σφράγιση είναι απαραίτητη, διότι διαφορετικά, µε την 
πάροδο του χρόνου, θα µεταναστεύσει ο φορέας από τις επόµενες στρώσεις 
επιχρισµάτων προς τους πόρους του ξύλου, µε αποτέλεσµα τα επιχρίσµατα να 
ξεραθούν και τελικά να αποκολληθούν.  
 
Στην παρούσα εργολαβία περιλαµβάνεται η αρχική επεξεργασία της 
επιφάνειας των κατασκευών του δώµατος, δηλαδή, η προετοιµασία των 
επιφανειών από καπλαµά και η τελική επάλειψη µε φυσικό λάδι µε κερί και 
συνθετικές φυτικές ρητίνες για την προστασία του ξύλου από την υγρασία και 
την ηλιακή ακτινοβολία (ενδεικτικού τύπου DUROSTICK TEAK OIL). Ωστόσο στο 
παρόν άρθρο δίνονται γενικά στοιχεία και οδηγίες για τη συντήρηση των 
κατασκευών διαχρονικά. 
 
Οι επιφάνειες που απαιτούν τακτική συντήρηση, ανά δύο έως τρία έτη είναι οι 
επιφάνειες των καθιστικών και των παρτεριών από τεχνητή ξυλεία: από 
κόντρα- πλακέ µε κόλλα φαινόλης φορµαλδεΰδης (κόντρα  πλακέ 
θαλάσσης), πάχους 4 εκ. µε τελική επικάλυψη από καπλαµά teak πάχους τουλ. 
3 χιλ.  
 
Μετά το σφραγιστικό (sealer) εφαρµόζεται µια στρώση µε φυσικό λάδι µε κερί 
και συνθετικές φυτικές ρητίνες ενδεικτικού τύπου DUROSTICK TEAK OIL (Φυσικό 
λάδι που περιέχει κερί, φυτικές και συνθετικές ρητίνες και UV φίλτρα).  
 
Με την περιοδική χρήση του λαδιού, αναδεικνύεται η φυσική όψη του ξύλου, µε 
παράλληλη προστασία του από ήλιο και υγρασία. Ενδείκνυται επανάληψη ανά 
δύο έως τρία έτη, σε 2-3 στρώσεις, για ξύλινα έπιπλα κήπου και βεράντας, 
ξύλινα καταστρώµατα σκαφών κ.ά. Η ενδεικτική κατανάλωση είναι 1lt/10-13m² 
ανά στρώση, ανάλογα µε την απορροφητικότητα της επιφάνειας, και το 
κόστος εφαρµογής είναι 0,80-1,00€/m² ανά στρώση, ανάλογα µε την 



  

 

2222

3333    

23

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ∆ΑΝΑΗ ∆ΙΟΥ 

ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ- ∆. ΣΓΟΥΡΟΣ Ο.Ε. 

 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

απορροφητικότητα της επιφάνειας. Η συνολική επιφάνεια εφαρµογής δεν 
υπερβαίνει τα ~100m², εποµένως η συνολική κατανάλωση θα είναι έως 130lt 
ανά στρώση και έως 130€. Εποµένως τα βασικό κόστος συντήρησης είναι κατ’ 
ελάχιστο έως 260€ ανά τρία χρόνια. 
 
Αναλυτική µέθοδος εφαρµογής 
 
1. Προετοιµασία επιφάνειας 
Αφαιρούνται παλιά υπολείµµατα µε γυαλόχαρτο Νο80, στη συνέχεια γίνεται 
λείανση µε ψιλό γυαλόχαρτο. Η σκόνη αποµακρύνεται επιµελώς. 
2. Εφαρµογή 
Πριν από τη χρήση ανακινείται το προϊόν, και γίνεται εφαρµογή σε στεγνή 
επιφάνεια σε 2-3 επιστρώσεις µε πινέλο, χωρίς αραίωση και µε διαφορά 5-8 
ωρών µεταξύ τους. 
Τα εργαλεία καθαρίζονται µε δυαλυτικά τύπου «ΤΗΙΝΝΕR 101» της DUROSTICK ή 
µε white spirit µετά τη χρήση τους. 
3. Αποθήκευση 
∆ιατηρείται σε χώρους σκιερούς, µακριά από κάθε πηγή θερµότητας, για 
τουλάχιστον 24 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής. Το προϊόν 
χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Αφού στεγνώσει είναι ακίνδυνο για την υγεία. 
 
9.2 Γενικές οδηγίες συντήρησης των ξύλινων κατασκευών 
 
Η επιδιόρθωση, η προστασία και η βελτίωση της εµφάνισης των ξύλινων 
επιφανειών από καπλαµά είναι αντίστοιχες των εργασιών προστασίας, 
συντήρησης των ξύλινων επιφανειών.  
 
Παρακάτω περιγράφονται τρόποι και τεχνικές. 
 
Επιφανειακές µικροεπισκευές 
 
Τοπικές επιφανειακές φθορές όπως τοπικοί αποχρωµατισµοί και αποκολλήσεις 
του καπλαµά µπορούν να αποκαθίστανται ως εξής: 
 

1. ∆ιατρήσεις και σχισµές πληρώνονται µε ξυλόστοκο στο χρώµα του ξύλου. 
Η εφαρµογή γίνεται µε πίεση στα σηµεία του ξυλόστοκου µε σπάτουλα. 
Ακολουθεί λείανση της επιφάνειας, αφού στεγνώσει. 

2. Εναλλακτικά τα σηµεία πληρώνονται µε στόκο γοµαλάκας. Ο στόκος 
γοµαλάκας, ρευστοποιείται µε κολλητήρι. Τα φθαρµένα σηµεία 
πληρώνονται σταδιακά και στη συνέχεια τρίβονται µε ψιλό γυαλόχαρτο. 

3. Για τη θαµπάδα και τους γκρίζους λεκέδες λόγω της υγρασίας, διατίθενται  
ειδικό καθαριστικά σε µορφή σπρέι.  

4. Σε περίπτωση που η τελική επιδιορθωµένη επιφάνεια έχει διαφορά από τη 
συνολική, διατίθενται στην αγορά «µολύβια ρετουσαρίσµατος» σε όλες τις 
αποχρώσεις ξύλου.  
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Αποκατάσταση φθαρµένων καπλαµάδων 
 

1. Στα σηµεία αποκολλήσεων ο καπλαµάς ανασηκώνεται µε ένα σκαρπέλο, 
τοποθετείται κόλλα και γίνεται πίεση της επιφάνειας µε ηλεκτρικό σίδερο. 

2. Για φθαρµένες ακµές καπλαµά διατίθενται ταινίες επικάλυψης ακµών από 
καπλαµά στην κατάλληλη απόχρωση.  

3. Σε επιφάνειες που έχει ήδη γίνει εφαρµογή βαφής που περιέχει κερί, έχουν 
ιδανική εφαρµογή στόκοι µε βάση το κερί, οι οποίοι διαθέτουν στερεή 
σύσταση και  σφραγίζουν τέλεια µικρές εγκοπές και τρύπες του ξύλου. 

4. Στην αγορά επίσης διατίθεται αυτοκόλλητος καπλαµάς, επιστρωµένος µε 
κόλλα τήξεως στην πίσω πλευρά. Η επικόλληση στο υπόστρωµα γίνεται µε 
εφαρµογή (σιδέρωµα) µε ηλεκτρικό σίδερο. 

 
Τα λειαντικά µέσα και η κόκκωση 
 
Η κόκκωση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της διαδικασίας του τριψίµατος. 
Είναι αυτή που διαφοροποιεί τη δράση των λειαντικών φύλλων, γι’ αυτό το 
λόγο και αναγράφεται πάντα στο πίσω µέρος του γυαλόχαρτου. Όσο πιο 
µικρός είναι ο αριθµός του λειαντικού φύλλου, τόσο πιο χοντρή είναι η 
κόκκωση. Σπάνια απαιτείται κόκκωση πιο χοντρή από 80, ή πιο λεπτή από 240.  
Η επεξεργασία των επιφανειών γίνεται κατά κανόνα αρχίζοντας µε χοντρή 
κόκκωση και καταλήγοντας σε λεπτή. Τρία νούµερα είναι συνήθως αρκετά. Πιο 
συγκεκριµένα: το 100άρι γυαλόχαρτο είναι ιδανικό για το πρώτο τρίψιµο, το 
180άρι για το ενδιάµεσο, ενώ το 240άρι κρίνεται ιδιαίτερα κατάλληλο για το 
τελικό στάδιο τριψίµατος. 
Οι λειαντικοί σπόγγοι διατίθενται σε πολλά µεγέθη κόκκωσης, όπως και τα 
σµυριδόπανα*. Έχουν αφρώδη, µαλακό πυρήνα και διαφορετικό µέγεθος 
κόκκωσης στις δύο πλευρές. Το λειαντικό φλις (ίνες νάιλον µε 
ενσωµατωµένους κόκκους υλικού λείανσης) έχει καθιερωθεί κυρίως για τις 
δύσκολα προσβάσιµες γωνίες. 
Τα γυαλόχαρτα υγρής λείανσης έχουν εξαιρετικά λεπτή κόκκωση, η οποία 
αρχίζει από το Νο 400 ως το Νο 2.000. 
 
Τα υλικά και οι τεχνικές για τη βαφή του ξύλου 
 
Ξυλοβαφές υπάρχουν έτοιµες, σε υγρή µορφή µε υδατική βάση, ή σε σκόνες οι 
οποίες διαλύονται µε ζεστό νερό. Ένα µεγάλο πλεονέκτηµά τους είναι ότι έχει 
κανείς τη δυνατότητα να δώσει χρωµατικές αποχρώσεις στο ξύλο, χω-ρίς 
ωστόσο να καλύψει την όµορφη επιφανειακή δοµή του, τα λεγόµενα νερά. Γι’ 
αυτόν ακριβώς το λόγο και πρέπει η επιφάνεια να µην παρουσιάζει 
οποιεσδήποτε ατέλειες (π.χ. ρόζους). Για διακοσµητικούς λόγους κυρίως, 
χρησιµοποιούνται πολλές φορές χρώµατα άσχετα µε το ξύλο -π.χ. µπλε, 
κόκκινο, πράσινο κλπ.- ενώ άλλες φορές διατηρείται περισσότερο η φυσική του 
εµφάνιση και αλλάζει η απόχρωση, για παράδειγµα η οξιά παίρνει απόχρωση 
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καρυδιάς ή µαονιού. Μέτα τη διαδικασία του βαψίµατος, ακολουθεί συνήθως 
προστατευτικό βερνίκωµα ή επεξεργασία της επιφάνειας µε λάδι και κερί. 
Υπάρχουν ξυλοβαφές που χρωµατίζουν κανονικά το ξύλο και άλλες που απλά 
τονίζουν την υφή του ή που αλλάζουν τη φυσική του απόχρωση. Η ποικιλία 
των χρωµάτων είναι µεγάλη και αυξάνεται µε τη δυνατότητα προσµίξεων. 
Πριν η επιφάνεια βαφεί, διαβρέχεται και, αφού στεγνώσει, γίνεται λείανση.  
Οι τρίχες του πινέλου που θα χρησιµοποιηθεί δεν πρέπει να είναι δεµένες µε 
σύρµα ή µεταλλικό έλασµα. Η βαφή απλώνεται πρώτα σύµφωνα µε τα νερά 
και µετά κάθετα. Για να εισχωρήσει βαθιά η βαφή στους πόρους του ξύλου, 
µετά από δύο λεπτά πρέπει να γίνεται εντριβή µε µία ορειχάλκινη βούρτσα -
πάντα προς την πλευρά των νερών. Η περίσσια βαφή πρέπει να καθαρίζεται µε 
ένα σφουγγάρι. 
 
Λάδι και κερί 
 
Το λάδι εισχωρεί στο ξύλο και το κάνει αδιάβροχο και ανθεκτικότερο στο χρόνο, 
ενώ από την άλλη πλευρά το κερί δηµιουργεί µια επιφάνεια που απωθεί τη 
σκόνη και τους ρύπους. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα είναι ότι το ξύλο εξακολουθεί 
να «αναπνέει» καθώς δε φράζονται οι πόροι. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση περιλαµβάνει την περιγραφή της Φυτοτεχνικής Μελέτης 
του έργου :   «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» , και ειδικά την 
Φυτοτεχνική ∆ιαµόρφωση του ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ στην οροφή του Α΄ ορόφου 
του ∆ηµαρχείου. 
 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι: 
• Συγκέντρωση στοιχείων της περιοχής του έργου 
• Σχεδιασµός φύτευσης 
• Τεχνική έκθεση φύτευσης 
 

Για την εκπόνηση της λήφθηκαν  υπόψη, η θέση του έργου, το κλίµα της περιοχής, το 
υδάτινο δυναµικό του χώρου, το έδαφος του χώρου φυτεύσεων, και η χρήση του 
περιβάλλοντος χώρου  
 

9.3 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
 
Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες ο οποίος καθορίζει σε µεγάλο βαθµό 
αφενός την επιλογή των ειδών του φυτικού υλικού και αφετέρου την επιτυχία αλλά και 
τις απαιτούµενες εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, είναι οι κλιµατικές 
συνθήκες της περιοχής και η προσαρµογή των επιλεγόµενων ειδών στις συνθήκες 
αυτές. 
 
Για να µελετηθούν και να αναλυθούν οι κλιµατικές συνθήκες της περιοχής 
χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθµού της Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Ακολουθούν τα σχετικά ∆ιαγράµµατα 
 
Νέα Φιλαδέλφεια: Γ. Μήκος (Lon) 23ο40'1" / Γ.Πλάτος (Lat) 38ο2'59"/ Ύψος 138µ. 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓ. ΘΕΡΜ.: 45oC / ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ.: -5,8oC 

 

 

1ο Εξάµηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Ελάχιστη Μηνιαία  
Θερµοκρασία 5.2 5.4 6.7 9.6 13.9 18.2 

Μέση Μηνιαία  
Θερµοκρασία 8.7 9.3 11.2 15.3 20.7 25.6 

Μέγιστη Μηνιαία  
Θερµοκρασία 12.5 13.5 15.7 20.2 26.0 31.1 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Ελάχιστη Μηνιαία  
Θερµοκρασία 20.8 20.7 17.3 13.4 9.8 6.8 

Μέση Μηνιαία  
Θερµοκρασία 28.0 27.4 23.3 18.1 13.7 10.3 

Μέγιστη Μηνιαία  
Θερµοκρασία 33.5 33.2 29.2 23.3 18.1 14.1 

 

 

 

1ο Εξάµηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  
Υγρασία 74.5 72.2 68.8 61.7 53.9 46.1 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Μέση Μηνιαία  
Υγρασία 43.1 45.3 53.7 66.1 74.3 76.1 
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1ο Εξάµηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  
Βροχόπτωση 56.9 46.7 40.7 30.8 22.7 10.6 

Συνολικές Μέρες  
Βροχής 12.6 10.4 10.2 8.1 6.2 3.7 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Μέση Μηνιαία  
Βροχόπτωση 5.8 6.0 13.9 52.6 58.3 69.1 

Συνολικές Μέρες  
Βροχής 1.9 1.7 3.3 7.2 9.7 12.1 

 

 

 

1ο Εξάµηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία  
∆ιεύθυνση Ανέµων ΒΑ ΒΑ ΒΑ Ν∆ Ν∆ Ν∆ 

Μέση Μηνιαία  
Ένταση Ανέµων 5.6 6.0 6.1 5.3 5.0 5.4 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Μέση Μηνιαία  
∆ιεύθυνση Ανέµων ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΒΑ 

Μέση Μηνιαία  
Ένταση Ανέµων 6.7 6.6 5.8 5.6 4.6 4.8 
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9.4 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
Όπως φαίνεται και στους ΧΑΡΤΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΣ και ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ 
ΟΡΟΦΩΝ της περιοχής, αντίστοιχα συµπεραίνουµε ότι στην περιοχή αναπτύσσονται µέσο- 
µεσογειακές διαπλάσεις Αριάς, το βιοκλίµα είναι έντονο µεσο-µεσογειακό µε αριθµό 
βιολογικώς ξηρών ηµερών (Χ) κατά το καλοκαίρι 75<Χ<100 , ο βιοκλιµατικός όροφος της 
περιοχής χαρακτηρίζεται ύφυγρος µε ήπιο χειµώνα και θερµοκρασίες που δεν πέφτουν κάτω 
από τους 00 C.  Συνήθως κυµαίνονται από 30 C έως 70 C. 
 
ΧΑΡΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -  Ι∆Ε 

 
 
ΧΑΡΤΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -  Ι∆Ε 
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9.5 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 
Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά την φυτοτεχνική διαµόρφωση είναι τόσο οι 
αισθητικές όσο και οι λειτουργικές απαιτήσεις του χώρου, το οικολογικό περιβάλλον 
καθώς και οι ανθρωπογενείς επιδράσεις και χρήσεις. 
 
Το σύνολο των φυτοτεχνικών παρεµβάσεων έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 
ενοποίηση των φυτεύσεων, αλλά και εναρµόνιση αυτών µε την αρχιτεκτονική 
πρόταση. 
 
Η φυτοτεχνική πρόταση περιλαµβάνει :  
- θάµνους µέσης ανάπτυξης στη µεγαλύτερη έκταση του δώµατος, οι οποίοι 
κατανέµονται σε περιοχές µε αυστηρή γεωµετρική χάραξη η οποία παρακολουθεί τη 
διάταξη των καθισµάτων. 
- Ποώδη εδαφοκαλυπτικά φυτά 
-Τρία δέντρα, σε καίρια σηµεία της αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης µε το ένα να 
βρίσκεται στην άκρη του δώµατος ώστε να φαίνεται από το δρόµο, ενώ τα υπόλοιπα 
βρίσκονται σε θέσεις όπου η πλάκα έχει υποστυλώµατα. Ειδικά η δεύτερη ελιά 
προσφέρει σκιά στο δεύτερο καθιστικό.  
 
∆όθηκε ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα στην επίτευξη του αισθητικού σκοπού και 
γι΄αυτό το λόγo επιλέχθηκαν φυτά κυρίως αειθαλή σε διάφορες κατηγορίες ύψους και 
µορφής ώστε να εξασφαλίζεται η εναλλαγή σχηµάτων και χρωµάτων, η συνεχής 
ανθοφορία όλο το χρόνο και παράλληλα να επιτυγχάνεται µια διαδοχή ανάµεσα στις 
εποχές και ένα δυναµικό τοπίο µε φάσεις εξέλιξης. 
 
9.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες που είναι 
αναγκαίες για την εγκατάσταση, διατήρηση και την περιβαλλοντική αναβάθµιση της 
βλάστησης και οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια. 
Βασικές αρχές που λαµβάνονται υπόψη σε κάθε προσπάθεια φυτοτεχνικών 
παρεµβάσεων είναι: 

• Να χρησιµοποιούνται φυτικά είδη που οι βιολογικές απαιτήσεις τους είναι ίδιες 
µε τις συγκεκριµένες βιοκλιµατικές συνθήκες. 

• Η επιλογή των φυτικών ειδών να γίνει µε βάση το λειτουργικό σκοπό που 
πρόκειται να ικανοποιήσουν (σκίαση, στοιχεία θέας, οριοθέτηση, απόκρυψη, 
ανεµοφράχτες, διακοσµητική φύτευση κλπ.) 

• Τα φυτικά είδη να επιλεγούν µε βάση τα βοτανικά τους χαρακτηριστικά τους 
(τελικές διαστάσεις, σχήµα κόµης, φυλλοβόλο ή αειθαλές, εποχή 
ανθοφορίας, χρώµα ανθέων κλπ.) 

• Η διανοµή των συστάδων δένδρων και θάµνων να γίνει µε τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζονται σωστές αναλογίες, οπτικά ανοίγµατα και εικόνα µε τους 
συνδυασµούς δένδρων, θάµνων, χλόης, αναλόγου µορφής και 
χρωµατισµού. 

• Το σύνολο των φυτών να εναρµονίζονται µε τα φυτικά είδη του υφιστάµενου 
τοπίου. 

• Το φυτικό υλικό να παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις συνηθέστερες 
εντοµολογικές και µυκητολογικές προσβολές της περιοχής. 
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Όλα τα φυτά που θα φυτευτούν θα πρέπει : 
 

• Το ριζικό τους σύστηµα να είναι άθικτο µέσα σε φυτοδοχείο µε συµπαγή 
µπάλα χώµατος τυλιγµένη σε λινάτσα. Το υπέργειο τµήµα των φυτών πρέπει 
να είναι καλά διακλαδισµένο και όχι τραυµατισµένο. Επιπλέον να είναι 
απαλλαγµένα από αντιαισθητικούς κόµβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις 
από τον άνεµο και άλλες παραµορφώσεις. Η εµφάνιση τους πρέπει να είναι 
ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότητας και να είναι εµφανές ότι κλάδεµα 
της κορυφής και το ξεκαθάρισµα των ριζών έχει γίνει σωστά. Τα φυτά θα είναι 
τοποθετηµένα σε δοχεία κατάλληλου µεγέθους, ανάλογα µε το είδος και το 
µέγεθος του φυτού και ανεπτυγµένα σε κατάλληλο κηπευτικό µείγµα, όχι 
πρόσφατα µεταφυτευµένα. Επίσης θα λαµβάνονται µέτρα προστασίας από 
την υπερβολική ζέστη ή το κρύο και πριν τη µεταφορά τους θα ψεκάζονται µε 
αντιαφυδατικό σκεύασµα. 

• Τα δένδρα, να έχουν ευθυτενείς κατά το δυνατό κορµούς µε σωστή 
διαµόρφωση κόµης, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. Να 
µην παρουσιάζουν τοµές κλώνων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 20 χιλιοστών 
οι οποίες να µην έχουν επουλωθεί εντελώς. Να έχουν άθικτο κεντρικό κλάδο 
και να έχουν υποστεί αυστηρό κλάδεµα τουλάχιστον µία φορά στο φυτώριο. 

• Οι θάµνοι υψηλοί και χαµηλοί να έχουν δύο έως τρία τουλάχιστον κλωνάρια, 
να έχουν κανονικά διαµορφωµένο σχήµα και ύψος ανάλογα µε το είδος και 
να είναι απαλλαγµένα από ξερά κλωνάρια και κάθε είδους προσβολές. Το 
ριζικό τους σύστηµα να είναι καλά ανεπτυγµένο και να καταλαµβάνει όλο τον 
όγκο του φυτοδοχείου. Το σχήµα της κόµης να είναι καλά διαµορφωµένο και 
να είναι αντιπροσωπευτικό του επιλεγµένου είδους και ποικιλίας.    

 

10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Γενικά 
Όλα τα υλικά θα παραδίδονται σε συσκευασία όπου θα αναγράφεται σε καρτελάκι, 
το βάρος και η ανάλυση του υλικού, καθώς και η ονοµασία της κατασκευάστριας 
εταιρείας. Τα υλικά θα προστατεύονται κατά την µεταφορά τους από φθορές και θα 
αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο. 
 
Φυτά 
Η προµήθεια των φυτών θα γίνει στις ποσότητες που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του έργου όπως αυτά αποτυπώνονται στα σχέδια και στο ανάλογο 
κεφάλαιο της παρούσας µελέτης που περιγράφει τα δένδρα και τους θάµνους µε τα 
χαρακτηριστικά τους και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν για να είναι 
κατάλληλα. 
 
Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών  
Το υπόστρωµα ανάπτυξης των φυτών δίνει τη δυνατότητα στα φυτά να αναπτύξουν 
ένα πυκνό ριζικό σύστηµα και ικανοποιεί τις φυσικές, χηµικές και βιολογικές ανάγκες 
των φυτών. Aπαιτείται να έχει συγκεκριµένο πορώδες, PH και κοκκοµετρία, ανάλογα µε 
το φυτικό υλικό που θα επιλεγεί. Πρέπει να είναι σταθερό, να απορροφά και να 
συγκρατεί νερό για την ανάπτυξη των φυτών και να επιτρέπει µόνο την περίσσεια 
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νερού να οδηγείται στο αποστραγγιστικό σύστηµα. Πρέπει να επιτρέπει τον αερισµό 
του ριζικού συστήµατος των φυτών ακόµα και όταν είναι κορεσµένο µε νερό. Πρέπει 
σε βάθος χρόνου να µην συµπιέζεται. ∆εν χρησιµοποιείται κηπαίο χώµα, Όσο 
αυξάνεται το πάχος του υποστρώµατος ανάπτυξης που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να 
γίνει διαφοροποίηση στην περιεκτικότητα του φυτικού υποστρώµατος όσον αφορά 
στην οργανική ουσία. 
 
Tυπικά Xαρακτηριστικά ανάλογα µε τον τύπο του φυτεµένου δώµατος 
PH 6,5-8,5,  
Περιεκτικότητα σε άλατα <3,5  
Περιεκτικότητα σε οργανική ουσία 3% ως 20% Συνολικός όγκος πόρων 60%-80% 
Mέγιστη Yδατοικανότητα 20%-50% 
Παρουσία Αργίλου <7% 
 
Τύρφη 
Η τύρφη που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ινώδους υφής, θα προέρχεται από 
sphagnum, θα έχει τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

• Τέφρα < 4% 
• Φαινόµενο ειδικό βάρος < 0,15γρ./κ.ε. 
• Ph 4-5 
• Ηλεκτρική αγωγιµότητα < 250µS/cm 
• Εναλλακτική ικανότητα > 80Meq/100gr 
• Αναλογία χονδρόκοκκου (>2mm) / λεπτόκοκκο (>2mm) 40-60 / 60-40 
• ∆εν έχει υποστεί λίπανση 
• Περιεκτικότητα σε υγρασία 70-90% 

Η τύρφη θα είναι συσκευασµένη, πρώτης τάξεως και εµπορικής ποιότητας, µε 
προσδιορισµένη προέλευση, τύπου υλικού, όγκου και υπεύθυνη χηµική ανάλυση από 
τον παραγωγό και θα µεταφέρεται στο χώρο του φυτωρίου σε σφραγισµένη 
συσκευασία.  
Η τύρφη χρησιµοποιείται στις εξής αναλογίες : 
Λάκκοι φύτευσης :   1 µπάλα (σάκους)/ 10 φυτά µεγάλων διαστάσεων (δένδρα) 
Λάκκοι φύτευσης :   1 µπάλα (σάκους)/ 50 φυτά µικρών διαστάσεων (θάµνοι) 
 
Λίπασµα  
Τα λιπάσµατα θα είναι του εµπορίου, κοκκώδη, οµοιογενή σε σύσταση, ξηρά και δεν 
θα έχει αλλοιωθεί η αρχική τους υφή. Όλα τα υλικά λίπανσης θα είναι προϊόντα 
συσκευασµένα, πρώτης τάξεως και εµπορικής ταυτότητας, µε προσδιορισµένη 
προέλευση, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χηµική ανάλυση από τον 
παρασκευαστή. Τα λιπάσµατα θα µεταφέρονται στο χώρο του εργοταξίου σε 
σφραγισµένη συσκευασία. Τα υλικά λίπανσης δεν θα περιέχουν τοξικά συστατικά ή 
προσµίξεις σε ποσότητες επιζήµιες για τον άνθρωπο τα φυτά ή τα ζώα. 
Το οργανικό λίπασµα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι: βραδείας αποσύνθεσης, 
βιολογικά ενεργό της παρακάτω σύνθεσης : 
Άζωτο (Ν) οργανικό       4-8% -  Φώσφορος (PO)            1-3% 
Κάλιο (ΚΟ)                     2-5% - Μαγνήσιο (MgO)            1-3% 
Ασβέστιο (Ca)                1%    - Οργανική ουσία             >60% 
Είναι συσκευασµένο σε πλαστικούς σάκους, τυρφώδους υφής, χρώµατος µαύρου, 
πλούσιο σε χουµικά οξέα (90% χούµος), ενισχυµένο µε  µεγάλο αριθµό 
µικροοργανισµών και µε θρεπτικά στοιχεία Ν:P:K  (1,6 : 1,0 : 1,2). 
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Η χηµική λίπανση θα γίνει µία φορά κατά την φύτευση και στη συνέχεια όποτε κρίνεται 
απαραίτητο µε λίπασµα τύπου 11-15-15.  
Η αζωτούχος λίπανση περιλαµβάνει δισκία  ουρίας που θα περιέχουν 32% έως 45% 
άζωτο παρεχόµενο σε αναλογία 0,5 χλγ.µ2. 
Τα υπερφωσφορικά λιπάσµατα θα έχουν σύνθεση 20% Ρ και θα παρέχονται σε 
αναλογία 0,5 χλγ.µ2 για ανά θάµνο. 
Ζιζανιοκτόνα σκευάσµατα 
Θα είναι εµπορικά παρασκευάσµατα και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του παρασκευαστή. 
 
Εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα σκευάσµατα 
Θα είναι εµπορικά παρασκευάσµατα σε κοκκώδη µορφή ή σκόνη, περιέχοντας 10% 
δραστική ουσία και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή. 
Συνίσταται η αποφυγή χρήσης των γαλακτοµατοποιήσιµων µορφών εντοµοκτόνων – 
µυκητοκτόνων καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών µέτρων υγιεινής 
και ασφάλειας κατά την εφαρµογή τους. Επίσης συνίσταται η χρήση των 
σκευασµάτων ή διαδικασιών που µπορούν να συνεχιστούν και στο χώρο του έργου 
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους (µε βιολογικές µεθόδους).  
 
Αντιαφυδατικό σκεύασµα 
Θα είναι παρασκεύασµα σε µορφή αιωρήµατος, που θα σχηµατίζει µεµβράνη, 
προορισµένη να επιτρέπει την αναπνοή των φυτών, αλλά παράλληλα να επιβραδύνει 
την υπερβολική απώλεια υγρασίας. Θα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
 
Πάσσαλοι στήριξη δένδρων και θάµνων 
Οι πάσσαλοι υποστήριξης που θα χρησιµοποιηθούν για την πρόσδεση των 
δενδρυλλίων και των θάµνων θα είναι από ξύλο καστανιάς, τελείως αποφλοιωµένοι 
και θα έχουν ενιαίο πάχος (διάµετρο) σε όλο το µήκος τους. Οι πάσσαλοι θα έχουν 
ύψος 2,5 µ. και πάχος 7 – 10 εκ. σε όλο το µήκος τους. Το κάτω µέρος κάθε πασσάλου 
και µέχρι ύψους 0,70 µ. θα είναι πισσαρισµένο µε παχύ στρώµα πίσσας. Η πρόσδεση 
γίνεται µε ελαστικό σύνδεσµο τύπου αγκράφας. Ο ελαστικός αυτός σύνδεσµος είναι 
πλάτους 2,5 εκ.  
 
∆ιηθητικό Φύλλο 
Το διηθητικό φύλλο είναι κατασκευασµένο από θερµικά ενισχυµένο πολυπροπυλένιο 
και είναι σχεδιασµένο ώστε να αποτρέπει τη µεταφορά τεµαχιδίων από το υπόστρωµα 
στο αποστραγγιστικό σύστηµα που θα µπορούσαν να προκαλέσουν το φράξιµό του 
και να εµποδίσουν τη ροή του νερού. Ανθεκτικό σε λιπάσµατα, οξέα, αλκάλια και 
οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. Nα είναι βιολογικά και 
χηµικά ουδέτερο.  
Kατηγορία Aντοχής 1-3(DIN ISO 12236, FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002) 
 
Αποστραγγιστικό Σύστηµα 
Το αποστραγγιστικό σύστηµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από 
θερµοδιαµορφωµένο πολυαιθυλένιο (HDPE),ή ανακυκλωµένο πολυστυρένιο  και από 
υδροφοβική διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) µε αµφίπλευρες εγκολπώσεις, κενούς 
χώρους στους οποίους συσσωρεύεται νερό. Oπές από τις οποίες η περίσσεια 
ύδατος οδηγείται στις υδρορροές ή συγκεντρώνεται σε ειδική δεξαµενή για 
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επανάχρηση. Tο αποστραγγιστικό σύστηµα πρέπει να λειτουργεί σαν αποθήκη νερού, 
ενιαία αποστράγγιση,  αερισµό του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών και  
προστασία για της υποκείµενες µεµβράνες.  
Tυπικά Xαρακτηριστικά  
Ικανότητα αποστράγγισης νερού από 4,0- 8,1 l/mxs 
Όγκος Πλήρωσης από 10 ως 29 λιτ/τµ 
Ικανότητα αποθήκευσης Νερού από 3 ως 5 λτ/τµ 
(FLL guidelines 7.2/2002) 
 
Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας και µηχανικής προστασίας της µόνωσης 
Tο υπόστρωµα είναι κατασκευασµένο πολυέστερικές  συνθετικές και ανακυκλωµένες 
ίνες. Έχει πάχος από 3 ως 7χιλ, και συγκρατεί νερό από 3 λιτ/τµ ως 7 λιτ/τµ. Προσφέρει 
επιπλέον προστασία στην υποκείµενη αντιρριζική µεµβράνη, στα συστήµατα 
στεγάνωσης από πλήγµατα. Κατηγορία αντοχής 3-4 (FLL guidelines 5.3/2002, 
8.2/2002) 
 
Aντιρριζική Μεµβράνη 
H αντιρριζική µεµβράνη είναι κατασκευασµένη από από ηλεκτρονικά ελεγµένο 
πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO). 
Προσφέρει συνεχή προστασία στη µόνωση της οροφής αποτρέποντας τη διάτρηση 
από  το ριζικό σύστήµα των φυτών, των στεγανώσεων της οροφής( FLL guidelines 
5.3/2002, 8.2/2002) 
 
∆ιαχωριστική µεµβράνη 
Η διαχωριστική µεµβράνη τοποθετείται σε περίπτωση µη χηµικής συµβατότητας των 
υλικών στεγάνωσης και του φυτεµένου δώµατος.  
 
Αρδευτικό δίκτυο 
Η λειτουργία του αρδευτικού δικτύου είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Ο τύπος αρδευτικού δικτύου εξαρτάται από το είδος της βλάστησης που έχει 
εγκατασταθεί στα φυτεµένα δώµατα. 
 
 
11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
 
∆ιαµόρφωση επιφανειών 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την προετοιµασία των επιφανειών που θα γίνουν οι 
φυτεύσεις. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι οµοιόµορφες, λείες, µε οµαλά επίπεδα. Στη 
συνέχεια γίνεται η µεταφορά όλων εκείνων των υλικών ώστε να προετοιµάσουν το 
έδαφος για φύτευση. Το χώµα πρέπει να είναι ευκολοδούλευτο σε όλες τις περιοχές 
φύτευσης. 
 
∆ιάστρωση κηπαίου χώµατος 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την διάστρωση του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών 
στις προτεινόµενες επιφάνειες των φυτεύσεων στο απαιτούµενο πάχος (0,20 µ.) για 
την δηµιουργία των τελικών επιπέδων εδάφους. 
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Φύτευση δένδρων 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τη µεταφορά των δένδρων στο χώρο του έργου. Η 
φύτευση θα γίνεται την κατάλληλη εποχή, δεν θα εκτελείται όταν φυσά ισχυρός 
άνεµος ή θα επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες (>00C) και όταν το έδαφος είναι 
κάθυγρο. 
∆ιάνοιξη λάκκων φύτευσης δένδρων 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τη διάνοιξη λάκκων φύτευσης δένδρων ανάλογα µε το 
µέγεθος της ριζόµπαλας του κάθε δένδρου. Η διάµετρος του κάθε λάκκου φύτευσης 
θα είναι 1,5 φορά µεγαλύτερη από τη διάµετρο της κάθε ριζόµπαλας. 
Κατά τη διάνοιξη του λάκκου ο Ανάδοχος θα φροντίσει για τον πλήρη καθαρισµό και 
τη διαµόρφωση του. Επίσης θα φροντίσει τα εσωτερικά τοιχώµατα του κάθε λάκκου 
να µην είναι υπερβολικά λεία. 
Τοποθέτηση δένδρων 
Κατά την φύτευση το δένδρο τοποθετείται κατακόρυφα µέσα στο λάκκο µέχρι το λαιµό 
της ρίζας. Το φυτοδοχείο αφαιρείται γύρω από το ριζικό σύστηµα προσεκτικά, ώστε η 
µπάλα χώµατος να µείνει άθικτη και η ρίζα αδιατάρακτη.  
Οι πέτρες και καθώς επίσης όλα τα άχρηστα υλικά που τυχόν προέκυψαν 
αποµακρύνονται.  
Στήριξη δένδρων µε πασσάλους: 
Θα τοποθετούνται στο έδαφος µετά τη διάνοιξη του λάκκου και πριν από τη φύτευση 
σε βάθος 0,40 µ. Το άνω µέρος των πασσάλων από ξύλο καστανιάς (πάνω από το 
πισσαρισµένο τµήµα), θα παραµένει απροστάτευτο. Η τοποθέτηση των πασσάλων 
γίνεται εκτός της περιοχής της ριζόµπαλας του δένδρου. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόσδεση του πασσάλου στο δένδρο µε ελαστικό 
σύνδεσµο τύπου αγκράφας. Ο ελαστικός σύνδεσµος στερεώνεται στον πάσσαλο σε 
σχήµα 8 µε γαλβανισµένο καρφί. 
Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, ο Ανάδοχος θα 
κάνει έλεγχο της σταθερότητας και της κατακόρυφης θέσης των πασσάλων και θα 
προβαίνει στην αποκατάσταση των πασσάλων και των ελαστικών συνδέσµων που 
παρουσιάζουν προβλήµατα.  
Επανεπίχωση  
Θα ακολουθήσει το γέµισµα του λάκκου µε µίγµα που αποτελείται από υπόστρωµα 
ανάπτυξης φυτών.  
 
Φύτευση θάµνων 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τη µεταφορά των θάµνων στο χώρο του έργου. Η 
φύτευση θα γίνεται την κατάλληλη εποχή, δεν θα εκτελείται όταν φυσά ισχυρός 
άνεµος ή θα επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες (>00C) και όταν το έδαφος είναι 
κάθυγρο. 
 
∆ιάνοιξη λάκκων φύτευσης θάµνων 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τη διάνοιξη λάκκων φύτευσης θάµνων ανάλογα µε το 
µέγεθος της ριζόµπαλας του φυτού.  
Κατά τη διάνοιξη του λάκκου ο Ανάδοχος θα φροντίσει για τον πλήρη καθαρισµό και 
τη διαµόρφωση του. Επίσης θα φροντίσει τα εσωτερικά τοιχώµατα του κάθε λάκκου 
να µην είναι υπερβολικά λεία. 
 
Τοποθέτηση θάµνων 
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Κατά την φύτευση ο θάµνος τοποθετείται κατακόρυφα µέσα στο λάκκο µέχρι το λαιµό 
της ρίζας. Το φυτοδοχείο αφαιρείται γύρω από το ριζικό σύστηµα προσεκτικά, ώστε η 
µπάλα χώµατος να µείνει άθικτη και η ρίζα αδιατάρακτη.  
Οι πέτρες και καθώς επίσης όλα τα άχρηστα υλικά που τυχόν προέκυψαν 
αποµακρύνονται.  
Επανεπίχωση  
Θα ακολουθήσει το γέµισµα του λάκκου µε µίγµα που αποτελείται από υπόστρωµα 
ανάπτυξης φυτών. 

 

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
 
∆ιαµόρφωση επιφανειών 
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την προετοιµασία των επιφανειών που θα γίνουν οι 
φυτεύσεις. Θα γίνει πλήρωση των χώρων µε το εδαφικό υπόστρωµα. Οι επιφάνειες θα 
πρέπει να είναι οµοιόµορφες και  λείες.  

 
Άνοιγµα λάκκων φύτευσης 
Οι λάκκοι φύτευσης θα ανοιχτούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν τις πλευρές τους µε 
ελαφριά κλίση προς τα µέσα και πυθµένα ασυµπίεστο. Οι διαστάσεις του λάκκου 
πρέπει  να είναι τουλάχιστον 70% µεγαλύτερες από τη διάµετρο της µπάλας χώµατος 
του φυτού. 
 
Μεταφορά των φυτών στον τόπο του έργου 
Τα φυτά πρέπει να µεταφερθούν στο χώρο του έργου την ίδια µέρα που πρόκειται να 
γίνει η φύτευση, σε µικρές ποσότητες ιδίως όταν πρόκειται για πολλά διαφορετικά είδη 
µε σκοπό την αποφυγή παραµονής φυτών στον τόπο του έργου µε σκοπό να 
φυτευτούν την επόµενη µέρα.  
 
Φύτευση 
Τα φυτά θα µεταφερθούν στις θέσεις φύτευσης µε προσεκτικούς χειρισµούς και θα 
βγαίνουν από το προστατευτικό µέσο ( περιτύλιγµα ριζών, συσκευασία γυµνόριζων, 
πλαστικά σακίδια, γλάστρες) ακριβώς πριν από τη φύτευση. Τα φυτά θα φυτευτούν 
στην προβλεπόµενη από το σχέδιο θέση, στο κέντρο του λάκκου, κατακόρυφα. Η 
τελική επιλογή των φυτών και η απόρριψη των ακατάλληλων γίνεται κατά την 
προετοιµασία των φυτών ή ακόµα και κατά τη φύτευση, αν διαπιστωθεί ότι κατά τις 
διάφορες φάσεις µεταφοράς, συντήρησης ή και φύτευσης, έχουν υποστεί ζηµιές ( 
σπάσιµο µπάλας, ή κλάδων, εκδορές κορµού ή κλάδων, αφυδάτωση, παθολογικά 
συµπτώµατα κλπ) σε βαθµό τέτοιο που να µην ανταποκρίνονται πια στις 
προδιαγραφές. 
Η προετοιµασία των φυτών για φύτευση αφορά εργασίες όπως κλάδεµα της κόµης, 
των ριζών, ριζοτοµές που γίνονται στη θέση φύτευσης κατά τη φύτευση. 
Οι δοµικές ατέλειες του φυτού πρέπει να διορθωθούν ( αφαίρεση ανταγωνιστικών 
κλάδων, κακά διακλαδισµένων, ή διαµορφωµένων, σπασµένων ή πληγωµένων 
κλάδων) ώστε το φυτό στην ανάπτυξή του να αποκτήσει κανονικό, συµµετρικό και πιο 
συµπαγές σχήµα. 
 
Εργασίες µετά τη φύτευση 
Αρχικά σχηµατίζεται η λεκάνη άρδευσης, σε σχήµα δακτυλίου µε εξωτερική διάµετρο 
τουλάχιστον 20% µεγαλύτερη από τις διαστάσεις του λάκκου φύτευσης και βάθος 
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τόσο ώστε η χωρητικότητα της να είναι διπλάσια της προβλεπόµενης δόσης 
άρδευσης. Αµέσως µετά ακολουθεί η πρώτη άρδευση, οπωσδήποτε µε παροχές ( 
λάστιχο) µέχρι να γεµίσει η λεκάνη. 
 

13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
Εργασίες συντήρησης φυτών 
 
Σκάλισµα 
Με το σκάλισµα θα αποµακρύνεται η ανεπιθύµητη βλάστηση (ζιζάνια) που θα 
αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης των φυτών.  Παράλληλα θα 
γίνεται διαµόρφωση του λάκκου έτσι ώστε να δηµιουργείται βαθµίδα για τη 
συγκέντρωση του νερού (σχηµατισµός λεκάνης ποτίσµατος).  
 
Λίπανση 
Η λίπανση είναι απαραίτητη για την καλύτερη ανάπτυξη του φυτού. Στη φάση της 
φύτευσης η λίπανση θα γίνει µέσα από το αρδευτικό δίκτυο µε υδατοδιάλυση του 
λιπάσµατος στη πρώτη άρδευση, η οποία γίνεται αµέσως µετά τη φύτευση.    
Ο τύπος λιπάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι 11 - 15 - 15. 
 
Άρδευση 
Σηµαντική εργασία  συντήρησης  θεωρείται η άρδευση των φυτών.  Το σύστηµα 
άρδευσης που θα χρησιµοποιηθεί είναι η αυτόµατη άρδευση.  
 
Σχηµατισµός κόµης 
Ο σχηµατισµός της κόµης των φυτών επιτυγχάνεται µε το κλάδεµα των φυτών σε 
κατάλληλα σχήµατα όταν τα φυτά αποκτήσουν την κατάλληλη διάµετρο.  
 
Καταπολέµηση ασθενειών των φυτών 
Θα γίνει µια φορά ψεκασµός στα φυτά ή περισσότερες αν διαπιστωθεί κάποια 
ασθένεια ή έντοµο. Μετά τη διαπίστωση κάποιας ασθένειας και φυσικά µετά από 
συνεννόηση µε τον αρµόδιο γεωτεχνικό επιστήµονα θα χορηγηθεί το κατάλληλο 
µυκητοκτόνο ή εντοµοκτόνο. 
 
Αντικατάσταση φυτών 
Τα αποξηραµένα και τραυµατισµένα φυτά θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται µε 
φυτά ιδίου µεγέθους, κατάστασης και ποικιλίας µε την έγκριση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας.  
 
 
14. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΦΥΤΩΝ 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

∆ΕΝΤΡΑ 

1. OL.EU. OLEA EUROPAEA ΕΛΙΑ 2 
2. PU.GR. PUNICA GRANATUM ΡΟ∆ΙΑ 1 
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ΠΟΩ∆Η ΠΟΛΥΕΤΗ 

1. OR.VU. ORIGANUM VULGARE  ΡΙΓΑΝΗ 7 
2. GA.HY. GAZANIA X HYBRIDA ΓΚΑΖΑΝΙΑ 17 
3. CO.CA. CORYDOTHYMUS CAPITATUS ΘΥΜΑΡΙ 43 
4. CI.MA CINERARIA MARITIMA ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ 139 
5. LA.AN LAVANTULA ANGUSTIFOLIA ΛΕΒΑΝΤΑ 182 
          

ΜΕΣΑΙΟΙ ΘΑΜΝΟΙ 

1. ES.RU. ESCALLONIA RUBRA ΕΣΚΑΛΟΝΙΑ 75 
2. MY.CO MYRTUS COMMUNIS ΜΥΡΤΙΑ 73 
3. RH.UM. RHAPHIOLEPIS UMBELLATA ΡΑΦΙΟΛΕΠΙΣ 163 
4. RO.OF ROSMARINUS OFFICINALIS ∆ΕΝ∆ΡΟΛΙΒΑΝΟ 165 
5. TE.FR. TEUCRIUM FRUTICANS ΤΕΥΚΡΙΟ 50 
          

ΧΑΜΗΛΟΙ  ΘΑΜΝΟΙ 

1. BU.SE BUXUS SEMPERVIRENS ΠΥΞΑΡΙ 157 

2. RO.OF.PRO. 
ROSMARINUS OFFICINALIS 
PROSTRATUS 

∆ΕΝ∆ΡΟΛΙΒΑΝΟ 
ΕΡΠΩΝ 171 

   ΣΥΝΟΛΟ 1245 
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ΘΑΜΝΟΙ 
 

∆ΕΝ∆ΡΟΛΙΒΑΝΟ ΕΡΠΟΝ Rosmarinus prostatus 

Αειθαλής θάµνος µε σκούρα πράσινα 
αρωµατικά φύλλα που ανθίζει τον Απρίλιο 
µε µπλε-λιλά άνθη σαν της λεβάντας. 
Αναπτύσσεται ακόµη και σε φτωχά εδάφη 
αλλά σε ηλιόλουστες θέσεις. Ιδανικό για 
φυτεύσεις σε βραχόκηπους, για 
εδαφοκάλυψη και σε µπορντούρες. 

 
 

∆ΕΝ∆ΡΟΛΙΒΑΝΟ Rosmarinus Officinalis 

Είναι ένας πολυετής και αειθαλής θάµνος 
ύψους 1-1,5 µέτρου, που ανήκει στην 
οικογένεια των Χειλανθών. Τα κλαδιά του 
είναι ξυλώδη στη βάση και τρυφερά στις 
κορυφές µε φύλλα πυκνά, άµισχα και 
γραµµωτά σαν βελόνες ελάτου. Τα άνθη 
του που βγαινουν από φθινόπωρο και 
χειµώνα έως την άνοιξη  στις µασχάλες 
των φύλλων, έχουν αχνό γαλάζιο χρώµα 
και προσελκύουν τις µέλισσες. 

 
 

ΛΕΒΑΝΤΑ Lavandula vera 

Αειθαλής θάµνος ύψους 0,8 µέτρα και 
διάµετρο κόµης 0,5 µέτρα. Έχει σφαιρικό 
σχήµα και φύλλα αρωµατικά, γκρι-
ασηµόχρωµα από τα οποία τον Ιούνιο-
Ιούλιο αναδύονται στάχεις αρωµατικών 
λουλουδιών, χρώµατος µπλε-λιλά. Είναι 
θαυµάσιο φυτό επικαλύψεως που ζει σε 
όλα τα εδάφη, ακόµα και ξηρά. Φυτεύεται 
σε µπορντούρες, σε οµάδες, σε 
συστάδες, σε βραχόκηπους και επικλινή 
εδάφη.  
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ΡΙΓΑΝΗ Origanum vulgare 
Πλατύφυλλο αρωµατικό φυτό µε 

κιτρινοπράσινο αειθαλές φύλλωµα. 

Έχει λευκά, αρωµατικά άνθη, το 

καλοκαίρι. Φωτόφιλο είδος, µε µικρές 

απαιτήσεις σε νερό. 

Μπορεί να αναπτυχθεί σε ξερά και 

άγονα εδάφη, αλλά απαιτεί προστασία 

από τους δυνατούς παγετούς. 

Φυτεύεται σε βραχόκηπους, σε οµάδες, 

σε γλάστρες και για εδαφοκάλυψη. 

Πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα 

 
 

 

ΜΥΡΤΙΑ ΝΑΝΑ Myrtus Communis Tarentina 

Τα ίδια χαρακτηριστικά µε την κοινή 
µυρτιά µε µικρότερα φύλλα, 
χαµηλότερη ανάπτυξη και πιο ανθεκτική 
στο ψύχος. Η Μυρτιά βρίσκεται 
ανάµεσα στα άλλα είδη των 
µεσογειακών διαπλάσεων αειφύλλων 
σκληροφύλλων αν και οι απαιτήσεις 
της σε υγρασία είναι µάλλον 
µεγαλύτερες απ’ αυτές µερικών 
ξηροφυτικών µεσογειακών ειδών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΥΜΑΡΙ Thymus vulgaris 
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Το Θυµάρι είναι ένας µικρός πολυετής 
θάµνος, που σπάνια αυξάνεται 
περισσότερο από 40 εκατοστά ύψος. Η 
ανάπτυξη του είναι όρθια όσο και 
έρπουσα. 
Τα άνθη του έχουν ένα απαλό µοβ χρώµα 
και κάλυκα σωληνοειδή ραβδωτό που 
φέρει τρίχες. Οι σπόροι του είναι 
στρογγυλοί και πολύ µικροί. Η 
βλαστικότητα των σπόρων, κάτω από 
κατάλληλες συνθήκες, µπορεί να 
διατηρηθεί µέχρι και τρία χρόνια. 
 

 
 

 
 

ΕΣΚΑΛΟΝΙΑ Escallonia cardinalis 

Αειθαλής θάµνος, µέτριας ανάπτυξης, 
ύψους έως 1,50 µ. Πολύ ενδιαφέρον για 
το πράσινο γυαλιστερό φύλλωµά του και 
την παρατεταµένη ανθοφορία του από 
τον Ιούνιο έως το Σεπτέµβριο. Φέρει άνθη 
κόκκινα. Ευαίσθητο στον πάγο. Ανθεκτικό 
στις παραθαλάσσιες τοποθεσίες. Ζει σε 
όλα τα εδάφη και προτιµά προσήλιες 
θέσεις. Φυτεύεται σε οµάδες, συστάδες 
και φράχτες. 

 

 
ΡΑΦΙΟΛΕΠΙΣ Rhaphiolepis umbellata 

Αειθαλής, πυκνός σφαιρικός θάµνος  
µε ύψος έως 1,5 µ. Φέρει ωοειδή  
δερµατώδη βαθυπράσινα φύλλα και  
ανθοφορεί στο τέλος της άνοιξης- αρχές  
καλοκαιριού µε άνθη λευκά, εύοσµα σε  
ταξιανθίες. Προτιµά ηλιαζόµενες θέσεις  
και γόνιµα καλά στραγγιζόµενα εδάφη. 
 

 
 
 

 

ΕΛΙΧΡΥΣΟ Helichrysum 
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Φύεται  κοντά στις παρειφές του δάσους, 
σε βραχώδεις τοποθεσίες και πρανή. 
Η περίοδος άνθισης είναι ανάλογη της 
περιοχής από Απρίλιο έως τέλη Μαίου, 
και είναι πόλος έλξης πολλών εντόµων και 
πεταλούδων. Το ελίχρυσο µπορεί να 
φθάσει τα 50 εκατοστά κατά τη περίοδο 
άνθησής του. 
 

 

 
ΣΙΝΕΡΑΡΙΑ Cineraria Maritima 

Θάµνος αειθαλής, ύψους µέχρι 0,5 µέτρα. 
Άνθη µικρά, κίτρινα, εµφανιζόµενα το 
καλοκαίρι. Είναι φυτό κατάλληλο για 
µπορντούρες και για παραθαλάσσιες 
φυτεύσεις. Ανθεκτικό στην ηµισκιά. 
Κατάλληλο και για ζαρντινιέρες. 

 
ΠΥΞΑΡΙ Buxus sempervirens 

Αειθαλής θάµνος µε πράσινο, πολύ πυκνό 
φύλλωµα. Την άνοιξη παρουσιάζει µικρά, 
κίτρινα άνθη. Έχει µικρές απαιτήσεις σε 
νερό και αναπτύσσεται σε όλα τα εδάφη. 
Χρησιµοποιείται συνήθως για 
µπορντούρες. 
  
 

ΤΕΥΚΡΙΟ 
Teucrium chamaedrys 

Είναι φυτό πολυετές, µε πυκνή χνουδωτή 
βλάστηση που φτάνει σε ύψος τα 30 
εκατοστά. Τα φύλλα του είναι ωοειδή, 
οξύληκτα, οδοντωτά και στιλπνά. Τα άνθη 
του είναι ρόδινα, διαταγµένα σε βραχύ 
στάχυ µε φύλλα. Το βρίσκουµε αυτοφυές 
σε όλη την Ελλάδα, σε άγονα εδάφη, σε 
δάση ορεινά, τιτανώδη, σε αµµώδεις και 
ξερούς τόπους. Ανήκει στην οικογένεια 
των Χειλανθών.  

 

 
ΚΟΝΒΟΛΒΟΥΛΟΥΣ ΚΝΕΟΡΟΥΜ Convolvulus cneorum 



  

 

4444

5555    

45

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΝΤΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – ∆ΑΝΑΗ ∆ΙΟΥ 

ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ- ∆. ΣΓΟΥΡΟΣ Ο.Ε. 

 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

Πολυετες αειθαλες ειδος µε ερπων µορφη 
καταλληλο κ=για εδαφοκαλυψη. Εχει 
ανθοφορια 5-6 µηνες, µε µεγαλα λευκα 
λουλουδια. Ευδοκιµει σε στραγγερα, 
ξηρικα εδαφη και προσηλιες θεσεις. 
Χρειαζεται προστασια απο τους παγετους. 
 

 
 
 
∆ΕΝΤΡΑ 
 
ΡΟ∆ΙΑ Punica granatum 

Είναι φυλλοβόλος θάµνος ή δένδρο, 
ανήκει στην οικογένεια των Πουνικοειδών 
(Punicaceae). Αναπτύσσεται σε 
ηλιόλουστες θέσεις και σχετικά ξηρά 
εδάφη. ∆έντρο ανθεκτικό, σπάνια 
προσβάλλεται από παράσιτα. Συνήθως 
φέρει πολλαπλά στελέχη και µπορεί να 
αναπτυχθεί σε 3-5µ. ύψος. 

 
 

 
ΕΛΙΑ Olea Europaea 

Αειθαλές δέντρο µε σφαιρική βλάστηση, 
βραδείας ανάπτυξης. Έχει στενόµακρα 
φύλλα µε γκριζοπράσινη την άνω φυλλική 
επιφάνεια και ασηµόχρωµη την κάτω. 
Χρειάζεται προστασία από τους παγετούς 
και είναι κατάλληλο για παραθαλάσιες 
φυτεύσεις.  
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∆. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ 
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• Σ Χ Ε ∆ Ι Α 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

     

1 ΑΚ01 ΚΑΤΟΨΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ∆ΩΜΑΤΟΣ 

ΚΛ. 1:100 

2 ΑΚ02 ΚΑΤΟΨΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΩΜΑΤΟΣ “ 1:50 

3 ΑΚ03 ΚΑΤΟΨΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΡΜΩΝ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

“ 1:50 

4 ΑΚ04 ΚΑΤΟΨΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ “ 1:50 

5 ΑΤ01 ΤΟΜΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ " 1:20 
 
 

• Τ Ε Υ Χ Η 
 

Β. ΤΕΥΧΗ  ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ (Α3) 

 

1 ΤΕΥΧΟΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ 

∆ΩΜΑΤΟΣ 

"  1:10-1:5-

1:2-1:1 
 

 

Γ. ΤΕΥΧΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ/ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (Α4) 

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3 
ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

4 
Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 

 
 

• Σ Χ Ε ∆ Ι Α  Φ Υ Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 
 

∆.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ  

   

1 ΦΥΤ 1 ΣΧΕ∆ΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ (κλίµακα 1/50) “ 1: 50 

2 ΦΥΤ 1 ΣΧΕ∆ΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣ (κλιµακα 1/100) “ 1:100 

3 ΑΡ1 ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ “ 1:100 
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Ε.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΟΦΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

1 άνω ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΕΡΑΝΤΑΣ Β ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ 

2 κάτω ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΕΡΑΝΤΑΣ Β ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΟΦΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

3 άνω ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟ ∆ΩΜΑ 

4 κάτω ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΟΦΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΡΟΦΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
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8 άνω ΑΠΟΛΗΞΗ ΝΟΤΙΑΣ Υ∆ΡΟΡΡΟΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BMS 
 
Ένα διαισθητικό και εύκολο στη χρήση του σύστηµα διαχείρισης κτιρίου (BMS) θα 
επιβλέπει, θα ελέγχει και θα διαχειρίζεται τις διαφορετικές τεχνικές οι οποίες 
εφαρµόζονται σε αυτό το κτίριο. Η πλατφόρµα BMS πρέπει να είναι πλήρως συµβατή 
µε τα ισχύοντα πρότυπα της τεχνολογίας πληροφορικής (IT). Τα διαφορετικά 
εξαρτήµατα του BMS (Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου, Σταθµοί PC) µπορούν εύκολα να 
συνδέονται µε το δίκτυο Ethernet του κτιρίου. Η εύκολη πρόσβαση στο BMS µέσω 
intranet/internet είναι µία από τις βασικές απαιτήσεις. 
 
Η πλατφόρµα BMS πρέπει να υποστηρίζει από την κατασκευή της τυπικά πρωτόκολλα 
επικοινωνίας όπως Lontalk® και BACnet™. 
Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ιδιωτικά πρωτόκολλα 
αλλά προτιµάται σαφώς η χρήση των στάνταρ πρωτοκόλλων. 
 
Ένα σετ από προ-προγραµµατισµένες εφαρµογές πρέπει να είναι διαθέσιµο µέσα στο 
BMS. Το λογισµικό του BMS πρέπει να παρέχει από τη δηµιουργία του λειτουργίες όπως 
εφαρµογές Ελέγχου Εγκατάστασης Ψύξης, ∆ιαχείρισης Άνεσης Χώρου, 
Βελτιστοποίησης Κατανάλωσης Ενέργειας κλπ. 
 
Το BMS πρέπει να παρέχει διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης χρήστη, µε κάθε επίπεδο 
να διαθέτει διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης. 
Το σύστηµα εξυπηρετεί ταυτόχρονη λειτουργία από πολλαπλούς χρήστες. Η 
πρόσβαση στα δεδοµένα του συστήµατος ελέγχου πρέπει να είναι δυνατή µόνο µέσω 
ονόµατος χειριστή και κωδικού πρόσβασης. Ένας χειριστής θα µπορεί να συνδεθεί σε 
οποιοδήποτε σταθµό εργασίας του συστήµατος ελέγχου και να έχει πρόσβαση σε 
δεδοµένα που σχετίζονται µε το επίπεδο πρόσβασής του. 
 
Το σύστηµα ελέγχου µπορεί να είναι σχεδιασµένο µε τρόπο που να επιτρέπει την 
αυτόνοµη λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας δικτύου ή 
απώλεια οποιουδήποτε άλλου ελεγκτή.  
 
Η επικοινωνία ανάµεσα στους πίνακες ελέγχου και στους σταθµούς εργασίας θα 
γίνεται µέσω δικτύου Ethernet TCP/IP. Όλοι οι κόµβοι αυτού του δικτύου θα είναι 
ισότιµοι. Ο χειριστής δε θα χρειάζεται να γνωρίζει τον πίνακα που αναγνωρίζεται ή 
εντοπίζεται προκειµένου να δει ή να ελέγξει ένα αντικείµενο. 
 
Η τεχνολογία Άµεσου Ψηφιακού Ελέγχου (DDC) χρησιµοποιείται για την παροχή των 
απαραίτητων λειτουργιών για τον έλεγχο των συστηµάτων HVAC σε αυτό το έργο. 
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B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BEMS 
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ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Tο σύστηµα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

1. Γραφικά. Σε οποιαδήποτε απεικόνιση γραφικών µπορεί να προβληθεί 
ένας απεριόριστος αριθός δυναµικών σηµείων. Το στατικό τµήµα της 
οθόνης θα εµφανιστεί µέσα σε  2 δευτερόλεπτα. Τα δυναµικά στοιχεία 
µιας τυπικής οθόνης γραφικών (που περιέχει 20 σηµεία δεδοµένων) 
θα εµφανιστεί µέσα σε  5 δευτερόλεπτα από την αίτηση. 

 
2. Ανανέωση Γραφικών. Το σύστηµα θα ενηµερώσει όλα τα δυναµικά 

σηµεία µε τα ισχύοντα δεδοµένα µέσα σε 10 δευτερόλεπτα. 
 
3. Εντολή Αντικειµένων από το σταθµό εργασίας BMS. Ο µέγιστος 

χρόνος ανάµεσα την εντολή ενός ψηφιακού αντικειµένου από το 
χειριστή και την αντίδραση από τη συσκευή θα είναι 30 δευτερόλεπτα. 
Τα αναλογικά αντικείµενα θα αρχίσουν να προσαρµόζονται µέσα σε 
30 δευτερόλεπτα. 

 
4. Σάρωση Αντικειµένου. Όλες οι αλλαγές κατάστασης και αναλογικής 

τιµής θα µεταδίδονται µέσω του δικτύου µε τρόπο ώστε οποιαδήποτε 
δεδοµένα που χρησιµοποιούνται ή εµφανίζονται σε κάποιον ελεγκτή ή 
σταθµό εργασίας, να ενηµερώνονται µέσα σε 60 δευτερόλεπτα. 

 
5. Χρόνος απόκρισης αναγγελίας συναγερµού. Σε περίπτωση κρίσιµων 

συναγερµών, η αναγγελία στο σταθµό εργασίας θα γίνεται µέσα σε 
45 δευτερόλεπτα. 

 
6. Συχνότητα Εκτέλεσης Προγράµµατος. Οι εφαρµογές ελέγχου 

µπορούν να τρέχουν µε συχνότητα µιας φοράς ανά 1 δευτερόλεπτο. 
Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή των χρόνων 
εκτέλεσης που θα συµβαδίζουν µε τη διαδικασία HVAC που ελέγχεται. 

 
7. Απόδοση. Οι Προγραµµατισµένοι Ελεγκτές µπορούν να εκτελούν 

κύκλους ελέγχου DDC PID σε µία επιλεγόµενη συχνότητα από 
τουλάχιστον µια φορά κάθε 1 δευτερόλεπτο. 

 
8. Πολλαπλή αναγγελία συναγερµού. Όλοι οι σταθµοί εργασίας στο 

δίκτυο θα λαµβάνουν συναγερµούς µέσα σε 5 δευτερόλεπτα. 
 
9. Ακρίβεια Αναφοράς. Στον πίνακα 1 εµφανίζονται οι ελάχιστες 

ακρίβειες για όλες τις τιµές που αναφέρονται από το καθορισµένο 
σύστηµα. 

 
Πίνακας I – Ακρίβεια Αναφοράς: 
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Μετρούµενη 
Μεταβλητή 

Ακρίβεια Αναφοράς 

Θερµοκρασία Χώρου  ±0.5°C 
Αέρας αγωγού  ±1.0°C 
Εξωτερικός αέρας  ±1.0°C 
Θερµοκρασία νερού  ±0.5°C 
∆T  ±0.15 K 
Σχετική Υγρασία ±5 % RH  
Ροή Νερού  ±5 % της πλήρους κλίµακας 
Ροή Αέρα (τερµατικό)  ±10 % της ένδειξης *Σηµείωση 1 
Ροή Αέρα (σταθµοί 
µέτρησης) 

±5 % της ένδειξης 

Πϊεση αέρα (αγωγοί) ±25 Pa  
Πϊεση αέρα (χώρος) ±3 Pa  
Πίεση νερού  ±2 % της πλήρους κλίµακας 

*Σηµείωση 2 
Ηλεκτρική Ισχύς 5 % της ένδειξης *Σηµείωση 3 
Μονοξείδιο του 
Άνθρακα (CO) 

± 50 PPM 

∆ιοξείδιο του Άνθρακα 
(CO2) 

± 50 PPM 

 
Σηµείωση 1: (10 %-100 % της κλίµακας) (δεν είναι δυνατή η ακριβής 
ανάγνωση κάτω από το 10 %) 
Σηµείωση 2: τόσο για την απόλυτη όσο και για τη διαφορική πίεση 
Σηµείωση 3: * δεν περιλαµβάνονται οι παρεχόµενοι µετρητές λειτουργίας 

 
 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
O ανάδοχος θα παρέχει διαγράµµατα καλωδίωσης και έντυπα µε τα 

στοιχεία προδιαγραφών του κατασκευαστή σχετικά µε όλα τα εξαρτήµατα και 
το λογισµικό που παρέχεται. ∆εν επιτρέπεται να ξεκινήσει καµία εργασία σε 
κανένα τµήµα του έργου πριν επιβλέπων Μηχανικός ελέγξουν τη συµβατότητα 
των εγγράφων που κατατίθενται µε το σχέδιο και τις προδιαγραφές. 2 
αντίγραφα απαιτούνται. Όλα τα διαγράµµατα καλωδιώσεων πρέπει να 
παρέχονται ηλεκτρονικά στον κύριο του έργου. 

 
Οι ποσότητες των αντικειµένων που υποβάλλονται πρέπει να επανεξετάζονται 
από τον επιβλέπων Μηχανικό.  
Ο  ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει: 
 

1. Πλήρη κατάλογο των υλικών των εξαρτηµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν, όπου θα υποδεικνύεται η ποσότητα, η µάρκα και ο 
αριθµός µοντέλου. 
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2. Τεχνικά έγγραφα στα οποία συµπεριλαµβάνονται: 
 

a) Ακολουθία των λειτουργιών για κάθε σύστηµα που βρίσκεται υπό 
έλεγχο. Αυτή η ακολουθία θα καθορίζεται για τη χρήση του 
Συστήµατος Ελέγχου που παρέχεται για αυτό το έργο; 

 
b) Πρόταση για την αρχιτεκτονική της πλοήγησης Γραφικών; 

 
c) Έγχρωµες εκτυπώσεις δειγµάτων γραφικών για κάθε εξάρτηµα και 

εφαρµογή µέσα στους σκοπούς του έργου; 
 

d) Σχέδιο της αρχιτεκτονικής του συστήµατος το οποίο θα εµφανίζει 
τη διαµόρφωση του συστήµατος, τη θέση των διατάξεων, τις 
διευθύνσεις και την καλωδίωση;  

 
e) Σχέδιο του έργου που υποδεικνύει τις κύριες φάσεις εφαρµογής και 

τα κοµβικά σηµεία; 
 

 
f) Λεπτοµερή διαγράµµατα καλωδίωσης τα οποία εµφανίζουν όλες 

τις απαιτούµενες συνδέσεις στην εγκατάσταση και στο 
εργοστάσιο. Οι αριθµοί των ακροδεκτών πρέπει να σηµειώνονται 
καθαρά. 

 
g) Λίστα σηµείων και τα προτεινόµενα ονόµατα σηµείων, τύποι 

 
h) Λίστα υλικών µε ανίχνευση επιβεβαίωσης παράδοσης; 

 
i) Έντυπα δεδοµένων για Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου; 
 
j) Έντυπα δεδοµένων για Ελεγκτές; 

 
k) Έντυπα ∆εδοµένων για Βοηθητικές Συσκευές Ελέγχου; 

 
l) Παροχή µίας ∆ήλωσης Συµµόρφωσης Εγκατάστασης Προϊόντος 

BACnet (PICS) για κάθε συσκευή τύπου BACnet; 
 
m) Εγχειρίδιο Χρήστη για το Σταθµό Εργασίας Χειριστή. 

 
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να υποβληθούν τρία (3) 
αντίγραφα των εγγράφων αρχείου (σύµφωνα µε την κατασκευή). Τα έγγραφα 
θα υποβάλλονται για έγκριση πριν από την τελική ολοκλήρωση και 
περιλαµβάνουν: 
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1. Σχέδια Αρχείου Έργου – Θα είναι οι εκδόσεις σύµφωνα µε την 
κατασκευή των διαγραµµάτων καλωδίωσης και τα διαγράµµατα της 
αρχιτεκτονικής του συστήµατος που υποβάλλονται.  

 
2. Λίστες Ελέγχου και Αναφορές ∆οκιµών: Αυτές οι αναφορές θα 

παράγονται αυτόµατα από το σύστηµα BMS (από το Σταθµό 
Εργασίας του Χειριστή) προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα 
των πληροφοριών. Χειροκίνητες Αναφορές και Λίστες Ελέγχου δε θα 
γίνονται δεκτές. 
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3. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης (O & M). Εκτός από τα έντυπα 
που πρέπει να κατατεθούν, το εγχειρίδιο O & M θα περιέχει: 

 
• Όνοµα, διεύθυνση και τηλέφωνο του αντιπροσώπου της 

Υπηρεσίας του Εργολάβου. 
• Εγχειρίδια Χρήστη µε διαδικασίες για καθηµερινό χειρισµό του 

συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης σύνδεσης και αποσύνδεσης, 
χειρισµό συναγερµών, παραγωγή αναφορών σηµείων, 
δεδοµένων τάσεων, ελέγχου παράκαµψης υπολογιστή, αλλαγής 
σηµείων ρυθµίσεων και άλλων µεταβλητών. 

• Εγχειρίδιο/εγχειρίδια Εγκατάστασης και Συντήρησης τα οποία 
εξηγούν πώς να εγκαταστήσετε ή να αλλάξετε εξαρτήµατα. να 
εκτελέσετε προληπτική συντήρηση να λύσετε προβλήµατα του 
εξοπλισµού 

• Ένα εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστηµα τη στιγµή της αποδοχής θα 
παρέχεται σε CD. Θα περιλαµβάνονται βάσεις δεδοµένων για το 
έργο, γραφικά, προσαρµοσµένα προγράµµατα, προγράµµατα 
και διαµόρφωση ελεγκτή. 

• Πλήρεις γνήσιες εκδόσεις µέσων για όλα τα λογισµικά που 
παρέχονται, συµπεριλαµβανοµένων των λογισµικών των 
λειτουργικών συστηµάτων και του BMS. 

• Έγγραφα αδειών και εγγυήσεων για όλα τα εξαρτήµατα και τα 
συστήµατα. 

 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει µία περίληψη του προγράµµατος και ένα 
χρονοδιάγραµµα όλων των τάξεων εκπαίδευσης τουλάχιστον έξι εβδοµάδες 
πριν από το πρώτο µάθηµα.  
 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ 

 
 

Η Εργασία & τα υλικά για το καθορισµένο σύστηµα ελέγχου θα 
διαθέτουν εγγύηση από ελαττώµατα για µία περίοδο δώδεκα (12) µηνών από 
την υπό όρους αποδοχή τους από τον Ιδιοκτήτη. Προβλήµατα στα Συστήµατα 
Ελέγχου κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης θα ρυθµίζονται, 
επιδιορθώνονται ή αντικαθιστώνται χωρίς καµία χρέωση ή µείωση των 
υπηρεσιών στον Ιδιοκτήτη.  

 
Στο τέλος της τελικής δοκιµής/εκκίνησης, εάν ο εξοπλισµός και τα συστήµατα 
λειτουργούν ικανοποιητικά για τον Επιβλέποντα του έργου, θα υπογράψει 
πιστοποιητικά που θα βεβαιώνουν ότι η λειτουργία του συστήµατος 
ασφαλείας έχει δοκιµαστεί και έχει γίνει αποδεκτή σύµφωνα µε τους όρους 
αυτών των προδιαγραφών. Η ηµεροµηνία της αποδοχής του επιβλέποντα θα 
σηµάνει την έναρξη της εγγύησης. 
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Το λογισµικό του σταθµού λειτουργίας του χειριστή, η βάση δεδοµένων και οι 
σχετικές ενηµερώσεις (service packs) θα παρέχονται στον Κύριο του έργου 
χωρίς καµία χρέωση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Ωστόσο, πριν 
από την εγκατάσταση τέτοιων αλλαγών, πρέπει να υπάρχει γραπτή έγκριση 
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό 
 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
Τα παρακάτω αντικείµενα θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ιδιοκτήτη: 

1. Προσαρµοσµένα γραφικά έργου, 
2. Άδεια χρήσης για το Λογισµικό του Σταθµού Εργασίας Χρήστη BMS 
2. Αρχείο έργου σύµφωνα µε την κατασκευή, 
3. Εφεδρική βάση δεδοµένων έργου, 
4. Όλα τα ειδικά έγγραφα του έργου. 
 

B. Τα παρακάτω αντικείµενα θα παραµείνουν στην κυριότητα του παροχέα 
BMS: 
1. Πνευµατικά δικαιώµατα και Πνευµατική Ιδιοκτησία όλων των 

λογισµικών BMS, 
2. Πνευµατικά δικαιώµατα και Πνευµατική Ιδιοκτησία όλων των κωδικών 

Προγραµµατισµού, 
3. Πνευµατικά δικαιώµατα και Πνευµατική Ιδιοκτησία όλων των 

γραφικών και των εικόνων των Προτύπων. 
 

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Ο Ανάδοχος θα εφοδιάσει τον ∆ήµο µε ένα (1) σταθµό εργασίας µε βάση 
υπολογιστή. Ο σταθµός εργασίας θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις 
πληροφορίες του συστήµατος. Αυτός ο σταθµός εργασίας θα βρίσκεται 
µέσα στο ίδιο δίκτυο Ethernet TCP/IP όπως και οι ελεγκτές του κτιρίου και θα 
έχει επίσης δυνατότητα  κλήσης στο σύστηµα.  
 

Χαρακτηριστικά Εξοπλισµού Σταθµού Εργασίας: 
 

1. Προσωπικός Υπολογιστής: Το CPU θα διαθέτει τουλάχιστον 
επεξεργαστή Intel Pentium και θα λειτουργεί µε ελάχιστη 
συχνότητα 3 GHz. Τουλάχιστον 512 Megabytes RAM, 32X CD 
Writer, και σκληρός δίσκος 100 Gigabyte µε ελάχιστο χρόνο 
πρόσβασης τα 12 milliseconds. Θα παρέχεται επίσης ένα ποντίκι 
δύο πλήκτρων οπτικής κύλισης. Όλες οι απαιτούµενες θύρες 
(σειριακές, παράλληλες και επικοινωνίας δικτύου) και όλα τα 
καλώδια για τη σωστή χρήση του δικτύου θα παρέχονται επίσης. 
Ο υπολογιστής θα διαθέτει µόνιτορ τουλάχιστον 22" SVGA και την 
αντίστοιχη κάρτα γραφικών. 
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2. Modem: Συσκευή αυτόµατης τηλεφωνικής κλήσης και τα σχετικά 
καλώδια όπως απαιτείται για επικοινωνία µε αποµακρυσµένα 
κτίρια. Το modem θα µεταδίδει σε µία ελάχιστη ταχύτητα 56kBPS, 
και θα επικοινωνεί µε τηλεφωνικές γραµµές voice-grade (PSTN). 

 
3. BACnet™: Ο σταθµός εργασίας PC θα υποστηρίζει BACnet™ 

Interoperable Building Blocks (BIBBS) για Υπηρεσίες Ανάγνωσης 
(Προετοιµασίας) και Εγγραφής (Εκτέλεσης). Τα BIBBS 
Κοινόχρηστων ∆εδοµένων είναι τα ακόλουθα: 

 
DS-RP-A,B 
DS-RPM-A 
DS-WP-A 
DS-WPM-A 

 
B. Χαρακτηριστικά Λογισµικού Σταθµού Εργασίας 

 
1. Οι άδειες του Λογισµικού του Σταθµού Εργασίας θα παρέχεται µε 

χωρητικότητα ίση µε τρεις φορές τον αριθµό των σηµείων 
δεδοµένων αυτού του έργου.  
 

2. Λειτουργικό Σύστηµα: θα είναι ένα διαθέσιµο στο εµπόριο 
λειτουργικό σύστηµα πολλαπλών λειτουργιών. Τα αποδεκτά 
λειτουργικά συστήµατα είναι το Microsoft® Windows 7 ή κάποιο 
πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστηµα. 

 
3. Λογισµικό Χειριστή Σταθµού Εργασίας: Το λογισµικό του χειριστή 

θα διαθέτει έµφαση στα γραφικά, θα επιτρέπει την ταυτόχρονη 
εµφάνιση τουλάχιστον 10 οθονών γραφικών για σύγκριση και 
παρακολούθηση της κατάστασης του συστήµατος. Θα παρέχει 
µία µέθοδο στο χειριστή για την εύκολη µετακίνηση ανάµεσα στις 
οθόνες γραφικών και για την αλλαγή του µεγέθους και της θέσης 
τους στην οθόνη. Τα γραφικά συστήµατος θα µπορούν 
να µεταβάλλονται ακόµα και off line. Ένας χειριστής µε επαρκές 
επίπεδο κωδικού πρόσβασης θα µπορεί να προσθέσει, να 
διαγράψει ή να αλλάξει δυναµικά σηµεία σε ένα γραφικό. Τα 
δυναµικά σηµεία θα περιέχουν αναλογικές και ψηφιακές τιµές, 
δυναµικό κείµενο, στατικό κείµενο και αρχεία κίνησης. Τα γραφικά 
θα έχουν τη δυνατότητα να εµφανίσουν την κίνηση του 
εξαρτήµατος. Τα γραφικά θα είναι σε θέση να εκκινήσουν 
και άλλες εφαρµογές υπολογιστή. 

 
Τα αρχεία προσαρµοσµένων γραφικών θα δηµιουργούνται µε τη χρήση 

κοινώς αποδεκτών πακέτων γραφικών όπως το PC Paint. Το πακέτο 
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δηµιουργίας γραφικών θα δηµιουργεί και θα µετατρέπει γραφικά τα οποία 
αποθηκεύονται σε τυπικά φορµάτ όπως PCX, BMP, GIF και JPEG.  

 
a) Κάθε ελεγκτής HVAC θα έχει τη δική του οθόνη γραφικών που θα περιέχει 

τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 
– όνοµα εξαρτήµατος 
– εικόνα εξαρτήµατος 
– δυναµικός δεσµός στο έντυπο δεδοµένων του ηλεκτρονικού 
εξαρτήµατος 
– ταυτότητα διεύθυνσης/νευρώνα εξαρτήµατος, (Neuron ID). 
– τρόπος λειτουργίας 
– καταστάσεις και µετρήσεις 
– σηµεία ρύθµισης και παρακάµψεις 
– ενεργή διάγνωση 
 

b) Βιβλιοθήκη Γραφικών. Παρέχεται µία πλήρης βιβλιοθήκη στάνταρ 
εξαρτηµάτων HVAC όπως ψύκτες, βραστήρες, διαχειριστές αέρα, 
τερµατικών, πηνίων ανεµιστήρων, και συστηµάτων αερισµού µονάδας. 
Αυτή η βιβλιοθήκη θα περιέχει επίσης τα τυπικά σύµβολα για άλλα 
εξαρτήµατα συµπεριλαµβανοµένων ανεµιστήρων, αντλιών, πηνίων, 
βαλβίδων, σωληνώσεων, αποσβεστήρων και αγωγών. Η βιβλιοθήκη θα 
παρέχεται σε αρχείο µε φορµά που θα είναι συµβατό µε το πρόγραµµα 
δηµιουργίας γραφικών. 

 
 

c) Το Σύστηµα θα παρέχει κινούµενα δυναµικά γραφικά, δείχνοντας τις 
πραγµατικές τιµές  των αναλογικών εισόδων και εξόδων (κινητήρες 
διαφραγµάτων, βαλβίδες, στάθµη νερού, στάθµη πάγου κ.λ.π.), καθώς 
και τις αλλαγές τους. 

 
d) Το γραφικό θα απεικονίζει δείκτες καταστάσεων, µε σκοπό να 

εµφανίζεται η κατάσταση   τόσο των ψηφιακών όσο και των αναλογικών 
παρακάµψεων. Με αυτόν τον τρόπο ο  χρήστης θα µπορεί άµεσα να δεί 
αν µια χειροκίνητη υπέρβαση είναι ενεργοποιηµένη. 

  
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Αυτόµατη Αποθήκευση και Αποκατάσταση Βάσης ∆εδοµένων. Ο 
σταθµός εργασίας θα αποθηκεύσει στο σκληρό του δίσκο ένα 
αντίγραφο της τρέχουσας βάσης δεδοµένων του κεντρικού ελεγκτή του 
κτιρίου. Αυτή η βάση δεδοµένων θα ενηµερώνεται οποτεδήποτε γίνεται 
κάποια αλλαγή σε οποιοδήποτε κεντρικό πίνακα του συστήµατος. Η 
αποθήκευση αυτών των δεδοµένων θα είναι αυτόµατη και δεν απαιτείται 
η επέµβαση του χειριστή. Σε περίπτωση απώλειας της βάσης δεδοµένων 
σε έναν πίνακα διαχείρισης του κτιρίου, ο πρώτος σταθµός εργασίας 
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που θα εντοπίσει την απώλεια θα αποκαταστήσει αυτόµατα τη βάση 
δεδοµένων για αυτόν τον πίνακα 

 
2. Χειροκίνητη Αποθήκευση και Αποκατάσταση Βάσης ∆εδοµένων. Ένας 

χειριστής συστήµατος µε επαρκές επίπεδο κωδικού πρόσβασης θα έχει 
δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδοµένων στο σταθµό εργασίας 
του συστήµατος και αποθήκευσης σε κάποιο ειδικό µέσο. Ο χειριστής θα 
µπορεί επίσης να διαγράψει µια βάση δεδοµένων και να ξεκινήσει 
χειροκίνητα το κατέβασµα µίας συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων σε 
οποιονδήποτε κεντρικό πίνακα του συστήµατος. 

 
3. ∆ιαµόρφωση Συστήµατος. Το λογισµικό του σταθµού εργασίας θα 

παρέχει µία γραφική µέθοδο για τη διαµόρφωση του συστήµατος. Ο 
χρήστης µε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας θα µπορεί να 
προσθέτει/αφαιρεί/επεξεργάζεται συσκευές. 

 
4. On-Line Βοήθεια και Εκπαίδευση. Παρέχεται ένα on line σύστηµα 

βοήθειας µε ευαισθησία κειµένου για να βοηθήσει το χειριστή στη 
λειτουργία και την επεξεργασία του συστήµατος. Η On-line βοήθεια θα 
είναι διαθέσιµη για όλες τις εφαρµογές και θα παρέχει τα σχετικά 
δεδοµένα για τη συγκεκριµένη οθόνη. Πρόσθετες πληροφορίες βοήθειας 
θα είναι διαθέσιµες µέσω της χρήσης του hypertext. Παρέχει ένα 
διαδραστικό CD εκµάθησης, το οποίο λειτουργεί ως on-line 
εκπαίδευση/βοήθεια για το χειριστή του συστήµατος. 

 
5. Ασφάλεια. Κάθε χειριστής θα πρέπει να συνδέεται στο σύστηµα µε ένα 

όνοµα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης προκειµένου να προβάλει, 
να επεξεργαστεί, να προσθέσει ή να διαγράψει δεδοµένα. Η ασφάλεια 
του συστήµατος µπορεί να επιλέγεται για κάθε χειριστή. Ο επόπτης του 
συστήµατος θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει κωδικούς πρόσβασης και 
επίπεδα ασφάλειας για όλους τους άλλους χειριστές. Κάθε κωδικός 
πρόσβασης χειριστή θα µπορεί να περιορίζει την πρόσβαση του 
χειριστή για την προβολή και/ή την αλλαγή κάθε εφαρµογής του 
συστήµατος, του επεξεργαστή πλήρους οθόνης και του αντικειµένου. Ο 
χρήστης που είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα µπορεί να αλλάξει τον 
κωδικό πρόσβασης του.  
Κάθε χειριστής θα αποσυνδέεται αυτόµατα από το σύστηµα εάν δεν 
ανιχνεύεται δραστηριότητα πληκτρολογίου ή ποντικιού. Αυτός ο χρόνος 
αυτόµατης αποσύνδεσης θα ρυθµίζεται ανά κωδικό πρόσβασης 
χειριστή. Όλα τα δεδοµένα του συστήµατος ασφαλείας θα 
αποθηκεύονται σε κρυπτογραφηµένο φορµάτ. 

 
6. ∆ιαγνωστικά Συστήµατος. Το σύστηµα θα παρακολουθεί αυτόµατα τους 

πίνακες διαχείρισης κτιρίου και τους ελεγκτές, συµπεριλαµβανοµένης της 
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κατάστασης επικοινωνίας τους. Η αποτυχία οποιασδήποτε συσκευής θα 
ανακοινώνεται στο χειριστή. 

 
7. Επεξεργασία Συναγερµών. Οποιοδήποτε αντικείµενο στο σύστηµα θα 

µπορεί να διαµορφώνεται σε συναγερµό µέσα και έξω από την κανονική 
κατάσταση. Ο χειριστής θα µπορεί να διαµορφώνει τα όρια του 
συναγερµού, τα όρια προειδοποίησης, τις καταστάσεις και τις 
αντιδράσεις για κάθε αντικείµενο στο σύστηµα. 

 
• Αντιδράσεις Συναγερµών. Ο χειριστής θα µπορεί να καθορίζεις 

ποιες ενέργειες θα γίνονται (αν γίνεται κάποια) ανά αντικείµενο (ή 
σηµείο) κατά τη διάρκεια ενός συναγερµού. Οι ενέργειες θα 
περιλαµβάνουν καταγραφή, εκτύπωση, προγράµµατα εκκίνησης, 
εµφάνιση µηνυµάτων, κλήση σε αποµακρυσµένους σταθµούς, 
ειδοποίηση, προώθησε σε διεύθυνση e-mail, µέσω ηχητικής 
ειδοποίησης ή εµφάνισης συγκεκριµένων γραφικών συστήµατος. 
Κάθε µια από αυτές τις ενέργειες θα µπορεί να διαµορφώνεται ανά 
σταθµό εργασίας και ώρα της ηµέρας. Ενα αντικείµενο σε 
συναγερµό που δεν έχει αναγνωριστεί µέσα στον καθορισµένο χρόνο 
από το χειριστή θα επαναδροµολογείται σε µία εναλλακτική συσκευή 
που καθορίζεται από το χειριστή. 

 
• Ψηφιακοί Συναγερµοί. Κάθε ψηφιακό αντικείµενο θα ρυθµίζεται 

σε συναγερµό µε βάση την κατάσταση που ορίζεται από το χειριστή. 
Παρέχει τη δυνατότητα απενεργοποίησης του συναγερµού όταν το 
σχετιζόµενο εξάρτηµα απενεργοποιείται ή βρίσκεται σε συντήρηση.  

 
• Αναλογικοί Συναγερµοί. Κάθε αναλογικό αντικείµενο έχει τόσο 

ανώτερα όσο και κατώτερα όρια συναγερµού και όρια 
προειδοποίησης. Ο συναγερµός πρέπει να διαθέτει δυνατότητα 
αυτόµατης και χειροκίνητης απενεργοποίησης. 

 
8. Καταγραφές αρχείων. Η ρύθµιση για την καταγραφή των 

αρχείων θα είναι εύκολη και φιλική στον χρήστη, ακόµη και µετά την 
ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. 
 

• Απο οποιοδήποτε γραφικό του συστήµατος, πατώντας το 
δεξί πλήκτρο του ποντικιού πάνω σ’ένα µετρούµενο µέγεθος, ο χρήστης 
θα µπορεί να προσθέτει το σηµείο στο γράφηµα. Αν το επιλεγµένο 
µέγεθος δεν απεικονίζονταν µέχρι τότε στο γράφηµα, θα ξεκινήσει 
αυτόµατα να απεικονίζεται απο εκείνη τη στιγµή. 
 

• Η απεικόνιση καταγραφών των µετρουµένων µεγεθών θα 
επιτρέπει την ένδειξη υπερβάσεων, συναγερµών και γεγονότων που 
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σχετίζονται µε το καταγραφόµενο σηµείο, σαν αυτές να αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της καταγραφής αλλαγών του σηµείου. 
 

• Θα πρέπει να είναι δυνατή η κύληση στο γράφηµα τόσο 
εµπρός και πίσω όσο και σµίκρυνσης και µεγέθυνσης αλλά και η 
αλλαγή εύρους της χρονικής περιόδου. 

• Κατα το πάτηµα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο του 
γραφήµατος, ένα αναδυόµενο παράθυρο θα δίνει την πληροφορία  της 
ώρας και της τιµής του σηµείου την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
 

• Το Σύστηµα θα δίνει στον χρήστη την δυνατότητα της 
σχεδίασης µιας κάθετης γραµµής στην απεικόνιση καταγραφών 
µετρήσεων, παρέχοντας την δυνατότητα της κύλησης πίσω και εµπρός 
και της ανάδειξης ενός χρόνου για όλα τα σηµεία στο γράφηµα. 
 

• Το Σύστηµα θα παρέχει την δυνατότητα της απεικόνισης 
πολλαπλών οθονών καταγραφής µετρουµένων µεγεθών ταυτόχρονα, 
και µε δυνατότητα 10 µετρουµένων µεγεθών ανα γράφηµα. 

• Τα καταγραφόµενα µεγέθη µπορούν να είναι οποιουδήποτε 
τύπου, (αναλογικά,ψηφιακά). Η περίοδος δειγµατοληψίας είναι επιλέξιµη 
για κάθε γράφηµα, µε ελέχιστο χρόνο καταγραφής 30sec. Η 
διαµόρφωση του δυναµικού γραφήµατος καταγραφής µετρουµένων 
µεγεθών µπορεί να αποθηκευτεί για µελλοντική χρήση. 
 

• Τα χαρακτηριστικά των καταγραφών θα περιλαµβάνουν, 
χρονικό διαστηµα, χρόνο έναρξης και χρόνο παύσης. Θα είναι επιλέξιµα 
χρονικά διαστήµατα καταγραφών διάρκειας, 30sec, 1, 5, 15, 30,  60 
λεπτών, καθώς επίσης και 8άωρο, ή ένα ανα ηµέρα, εβδοµάδα ή µήνα. 
Τα καταγραφόµενα δεδοµένα θα µπορούν να αποθηκευτούν και να 
εξαχθούν σε µορφή ASCII, για χρήση απο άλλα λογισµικά πακέτα, όπως 
excel και word. 
 

9. Σφάλµατα και καταγραφή γεγονότων. Ο χειριστής θα µπορεί 
να βλέπει όλα τα                    
καταγραφόµενα σφάλµατα και γεγονότα, απο οποιοδήποτε σηµείο του 
Συστήµατος. Επίσης θα µπορεί εύκολα να ταξινοµεί και επιλέγει τα 
σφάλµατα, καθώς επίσης και να εξάγει τα καταγραφέντα δεδοµένα σε 
εξωτερικές εφαρµογές. Ο χειριστής θα µπορεί να διακρίνει τα υψηλής 
προτεραιότητας σφάλµατα απο αυτά της χαµηλής χωρίς να χρειάζεται 
να διαβάζει το αντίστοιχο κείµενο. Το σύστηµα θα επιτρέπει την 
διαβάθµιση 5 επιπέδων κρισιµότητας, µε σκοπό τον καθορισµό του 
επιπέδου κρισιµότητας για κάθε σφάλµα του συστήµατος.  
  Ο σταθµός εργασίας θα απεικονίζει διαµορφούµενους 
απαριθµητές των διαφόρων επιπέδων σφαλµάτων, τα οποία θα είναι 
ορατά στην µπάρα εργαλείων (toolbar), του σταθµού εργασίας. 
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Χρησιµοποιώντας την εύκολη διαµόρφωση επιλογής σφαλµάτων, ο 
χειριστής θα έχει την δυνατότητα να απεικονίζει τα ενεργά σφάλµατα, ή 
αυτά που δεν έχουν ακόµη αναγνωριστεί. Πατώντας µε το ποντίκι στα 
εικονίδια των σφαλµάτων θα εµφανίζεται µια ταξινοµηµένη κατάσταση 
σφαλµάτων αναλόγως της κατηγορίας που ανήκει,η οποία θα 
εµφανίζεται στο πάνω µέρος. Ο χειριστής θα έχει την δυνατότητα να 
πάρει απο κάποιο σφάλµα που είναι σε καταγραφή, την πληροφορία 
γι’αυτό, είτε απευθείας στο γραφικό, είτε µε αναδυόµενο παράθυρο, είτε 
µε εκτεταµένο µήνυµα, πατώντας το δεξί κουµπί του ποντικιού πάνω 
σ’αυτό. 
  Ο χρήστης θα µπορεί να δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες που 
αφορούν τα σφάλµατα ή τα γεγονότα, µέσω του πεδίου σχολίων στην 
οθόνη της καταγραφής γεγονότων. Κατά την άφιξη ενός σφάλµατος 
στο σταθµό εργασίας εµαφανίζεται µια αναδυόµενη οθόνη µε 
πληροφορίες. Αυτή η δυνατότητα µπορεί να ενεργοποιηθεί σε κάθε 
σταθµό εργασίας. Οι αναδυόµενες οθόνες µπορούν να 
παραµετροποιηθούν έτσι ώστε να λαµβάνουν χώρα, είτε ο χρήστης είναι 
συνδεδεµένος είτε όχι. Ο χρήστης θα µπορεί να έχει τη δυνατότητα να 
προσδιορίσει τις κατηγορίες των σφαλµάτων που θα ενεργοποιούν το 
αναδυόµενο µήνυµα καθώς και το µέγιστο αριθµό σφαλµάτων.  
  Στην περίπτωση που συµβούν πολλαπλά σφάλµατα ταυτόχρονα, 
ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παγώνει τα αναδυόµενα µενού για 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Τα γεγονότα θα ταξινοµούνται 
χρονολογικά. Ένας χειριστής µε κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης, έχει τη 
δυνατότητα αναγνώρισης και διαγραφής των σφαλµάτων. Τα 
σφάλµατα που δεν έχουν διαγραφεί από τον χειριστή θα 
αρχειοθετούνται στον σκληρό δίσκο του σταθµού εργασίας. 
 

•  Χειροκίνητες υπερβάσεις. Ο χρήστης θα µπορεί να έχει τη 
δυνατότητα της χειροκίνητης υπέρβασης σε διάφορες µεταβλητές 
εξόδου του συστήµατος. Η δυνατότητα της χειροκίνητης υπέρβασης θα 
έχει άµεση σχέση µε το επίπεδο ασφαλείας του χειριστή. Η εύκολη χρήση 
των αναδυόµενων παραθύρων θα επιτρέπει σονν χειριστή να θέτει την 
µεταβλητή εξόδου σε χειροκίνητη λειτουργία και επίσης να µπορεί να 
µεταβάλλει την τιµή της, καθώς και το αντίθετο, να θέτει δηλαδή την 
µεταβλητή στην αρχική της κατάσταση, αυτόµατη λειτουργία. 

• Πολλαπλά παράθυρα υπερβάσεων µπορούν  να ανοίξουν 
ταυτόχρονα. Όταν ενα µηχάνηµα είναι σε χειροκίνητη λειτουργία, τότε το 
αντίστοιχο γραφικό που το περιλαµβάνει θα εµφανίζει και το σύµβολο 
‘’του χεριού’’. 
 
 

 
10. Ρύθµιση Αντικειµένου και Ιδιοκτησίας. Το σύστηµα θα παρέχει µία 

µέθοδο στο χειριστή µε το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης προκειµένου 
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να ρυθµίσει οποιοδήποτε αντικείµενο στο σύστηµα. Η ρύθµιση θα είναι 
διαθέσιµη µέσω µενού ή γραφικών. 

 
11. Συγχρονισµός Ρολογιού. Τα ρολόγια πραγµατικού χρόνου σε όλους 

τους πίνακες ελέγχου του κτιρίου και στους σταθµούς εργασίας θα 
συγχρονίζονται µέσω εντολής ενός χειριστή. Το σύστηµα θα µπορεί να 
συγχρονίζει αυτόµατα όλα τα ρολόγια του συστήµατος καθηµερινά από 
οποιαδήποτε συσκευή του χειριστή στο σύστηµα. Θα ρυθµιστεί 
αυτόµατα για την αλλαγή θερινής/χειµερινής ώρας αν εφαρµόζεται. 

 
12. Αναφορές και Αρχεία Καταγραφής.παρέχει ένα πακέτο αναφοράς το 

οποίο επιτρέπει στο χειριστή να επιλέγει, µετατρέπει ή να δηµιουργεί 
αναφορές. Κάθε αναφορά θα µπορεί να καθορίζεται ως προς τα 
δεδοµένα, το περιεχόµενο και το φορµάτ. Τα δεδοµένα της αναφοράς θα 
αρχειοθετούνται στο σκληρό δίσκο για αναφορές ιστορικού. Οι 
αναφορές θα διαθέτουν σήµανση ώρας και ηµεροµηνίας και θα 
περιέχουν έναν τίτλο αναφοράς καθώς και το όνοµα της εγκατάστασης. 
Το σύστηµα θα επιτρέπει τον ορισµό του προτύπου αναφοράς το οποίο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παραγωγή αναφορών. 
Οι αναφορές και τα αρχεία καταγραφής θα αποθηκεύονται στο σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή σε φορµάτ που θα µπορεί να είναι άµεσα 
προσβάσιµο από άλλες τυπικές εφαρµογές λογισµικού 
συµπεριλαµβανοµένων φύλλων δεδοµένων και επεξεργαστών κειµένου. 
Οι αναφορές και τα αρχεία καταγραφής θα µπορούν να εκτυπώνονται 
άµεσα από οποιονδήποτε εκτυπωτή. 
Οι αναφορές και τα αρχεία καταγραφής µπορούν να 
προγραµµατίζονται ώστε να εκτυπώνονται / αρχειοθετούνται αυτόµατα 
σε κάποιον πόρο του συστήµατος. Οι αναφορές µπορούν να 
προγραµµατίζονται µε βάση την ώρα της ηµέρας, την ηµέρα της 
εβδοµάδας, την ηµέρα του µήνα / έτους.  

 
Τυπικές Αναφορές. Οι παρακάτω τυπικές αναφορές συστήµατος θα 
παρέχονται για αυτό το έργο. Αυτές οι αναφορές µπορούν να 
προσαρµόζονται για το έργο από τον ιδιοκτήτη.  
 
Αναφορά Ηλεκτρικού Μετρητή: παρέχει µία µηνιαία αναφορά που 
εµφανίζει την ηµερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τη µέγιστη 
απαίτηση για ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε µετρητή του κτιρίου. Παρέχει µία 
ετήσια (12µηνη) συνοπτική αναφορά που εµφανίζει τη µηνιαία ηλεκτρική 
κατανάλωση και τη µέγιστη απαίτηση για κάθε µετρητή.  

 
Αναφορά Συναγερµών Όλων των Σηµείων: παρέχει κατόπιν αίτησης µία 
αναφορά που εµφανίζει όλους τους τρέχοντες συναγερµούς. 
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Αναφορά Παρακάµψεων Όλων των Σηµείων: παρέχει κατόπιν αίτησης 
µία αναφορά που εµφανίζει όλες τις ισχύουσες παρακάµψεις. 

 
Αναφορά Προγράµµατος: παρέχει µία σύνοψη όλων των 
προγραµµάτων συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων Αργιών και 
Εξαιρέσεων. 

 
Αναφορά Προετοιµασίας Εγκατάστασης: παρέχει µία τρέχουσα 
αναφορά που καταγράφει όλα τα εξαρτήµατα µε τη διαµόρφωση της 
µονάδας και την παρούσα λειτουργία. 

 
Αναφορά Μετρητή Αερίου: παρέχει µια µηνιαία αναφορά που εµφανίζει 
την καθηµερινή κατανάλωση φυσικού αερίου για κάθε µετρητή. Παρέχει 
µία ετήσια (12µηνη) αναφορά που εµφανίζει τη µηνιαία κατανάλωση 
κάθε µετρητή.  

 
Αναφορά Καιρικών ∆εδοµένων: παρέχει µία µηνιαία αναφορά που 
εµφανίζει την καθηµερινή ελάχιστη, µέγιστη και µέση θερµοκρασία του 
εξωτερικού αέρα και τον αριθµό των βαθµών θέρµανσης και ψύξης για 
κάθε ηµέρα. Παρέχει µία ετήσια (12µηνη) αναφορά που εµφανίζει την 
ελάχιστη, µέγιστη και µέση θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα του µήνα 
και τον αριθµό των βαθµών θέρµανσης και ψύξης για το µήνα.  
 
Παρέχει τυπικές αναφορές για τα παρακάτω συνδεδεµένα εξαρτήµατα: 
 
• Ψύκτες (φυγοκεντρικοί, κύλισης, βιδωτοί, απορρόφησης), 
• Μονάδες ελέγχου Κτιρίου, 
• Μονάδες Εξαερισµού, 
• Εγκατάσταση Ψύκτη, 
• Κλειστές Μονάδες Ελέγχου, 
• Μονάδες Οροφής, 
• Lonmark® DAC/SCC/Chiller/GLD-συµβατός εξοπλισµός, 
• Μονάδες Πηνίων Ανεµιστήρων, 
• Ελεγκτές HVAC, 
• Μονάδες VAV, 
• Συστήµατα Μεταβλητού Αέρα, 
• Βραστήρες, 
• Εγκατάσταση Βραστήρα, 
 
Το σύστηµα επιτρέπει τη δηµιουργία προσαρµοσµένων προτύπων 
αναφοράς. Όλα τα σηµεία δεδοµένων στο σύστηµα BMS µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην προσαρµοσµένη αναφορά  
 
 
Τυπικές προσαρµοσµένες αναφορές είναι: 

• Έλεγχοι φωτισµού 
• Έλεγχοι Ισχύος 
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Οι καθηµερινές µετατροπές στη διαµόρφωση του συστήµατος θα είναι 
εφικτές µέσω των εύχρηστων επεξεργαστών διαµόρφωσης που 
λειτουργούν µε µενού και χρησιµοποιούν σαφή γλώσσα και βρίσκονται 
στους σταθµούς εργασίας PC. 
Μια τέτοια διαµόρφωση συστήµατος µπορεί να είναι:  

 
Επεξεργαστής Ελεγκτή: 

Για κάθε τύπο ελεγκτή και εφαρµογής, οι επεξεργαστές θα επιτρέπουν 
στο χειριστή µε τον κατάλληλο κωδικό πρόσβασης, να βλέπει και να 
αλλάζει τη διαµόρφωση όπως το όνοµα, τις παραµέτρους ελέγχου και 
τα σηµεία ρύθµισης του συστήµατος. 
 

Επεξεργαστής Αντικειµένων Υπολογισµού: 
Τα τυπικά αντικείµενα υπολογισµού πρέπει να είναι διαθέσιµα για 
λειτουργίες όπως: µέσος όρος, ελαχ/µεγ, µέγιστο/διάστηµα, χρόνος 
λειτουργίας, εκκίνηση/διακοπή, ταχύτητες ροής, συνολοποίηση κ.α. 
 

Επεξεργαστής Γραφικών: 
Επιτρέπει την online µετατροπή και τη δηµιουργία γραφικών, που είναι 
άµεσα εφαρµόσιµα ύστερα από την επικύρωση τους από το χειριστή. 
 

Επεξεργαστής Προγραµµατισµού: 
Παρέχει ένα µηνιαίο ηµερολόγιο για κάθε πρόγραµµα. Τα 
χρονοδιαγράµµατα εξαιρέσεων και αργιών θα εµφανίζονται καθαρά 
επάνω σε αυτό το ηµερολόγιο. Παρέχει µία µέθοδο που επιτρέπει σε 
αρκετά σχετιζόµενα αντικείµενα να ακολουθούν ένα πρόγραµµα. Ο 
χρόνος προόδου και καθυστέρησης για κάθε αντικείµενο θα µπορεί να 
ρυθµιστεί από αυτό το κεντρικό πρόγραµµα. 
 

Η προηγµένη διαµόρφωση του συστήµατος (συσκευές/ ελεγκτές) θα είναι 
εφικτή online καθώς και offline από το σταθµό εργασίας PC µέσω της χρήσης 
ενός ενσωµατωµένου τεχνικού εργαλείου διαµόρφωσης. Μετά την επικύρωση 
από το χρήστη, θα είναι δυνατό το απευθείας κατέβασµα της 
προσαρµοσµένης διαµόρφωσης στις σχετικές συσκευές/ελεγκτές. 
 
 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Παρέχονται τα παρακάτω λογισµικά εφαρµογών για διαχείριση του κτιρίου. 
Όλες οι εφαρµογές λογισµικού θα βρίσκονται και θα τρέχουν µέσα στους 
ελεγκτές του συστήµατος. Η επεξεργασία των εφαρµογών θα γίνεται από το 
σταθµό εργασίας του χειριστή. 

 
A. Ασφάλεια Συστήµατος: 
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1. Η πρόσβαση του χρήστη θα εξασφαλίζεται µε τη χρήση ατοµικών 
κωδικών πρόσβασης και ονοµάτων χρήστη. 

 
2. Οι κωδικοί πρόσβασης θα περιορίζουν την πρόσβαση του χρήστη 

µόνο σε αντικείµενα, εφαρµογές και λειτουργίες συστήµατος που 
καθορίζονται από το διαχειριστή του συστήµατος. 

 
3. Οι απόπειρες για σύνδεση/αποσύνδεση του χρήστη θα 

καταγράφονται. 
 
4. Το σύστηµα θα προστατεύει τον εαυτό του από µη-εξουσιοδοτηµένη 

χρήση µε αυτόµατη αποσύνδεση µετά το πάτηµα του τελευταίου 
πλήκτρου. Ο χρόνος καθυστέρησης µπορεί να καθορίζεται από το 
χρήστη. 

 
B. Προγραµµατισµός: 

 
Παρέχει τη δυνατότητα για προγραµµατισµό κάθε αντικειµένου ή οµάδας 
αντικειµένων µέσα στο σύστηµα. Καθένα από αυτά τα προγράµµατα θα 
περιλαµβάνουν τη δυνατότητα εκκίνησης, διακοπής, βέλτιστης 
εκκίνησης, βέλτιστης διακοπής και νυχτερινές ενέργειες εξοικονόµησης 
ενέργειας. Κάθε πρόγραµµα µπορεί να αποτελείται από µέχρι 20 
συµβάντα. Όταν µία οµάδα αντικειµένων έχει προγραµµατιστεί µαζί, 
παρέχεται η δυνατότητα να οριστούν προβαδίσµατα και καθυστερήσεις 
για κάθε µέλος. Κάθε πρόγραµµα θα αποτελείται από τα παρακάτω: 

 
1. Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα: παρέχει ξεχωριστά προγράµµατα για κάθε 

µέρα της εβδοµάδας. 
 
2. Προγράµµατα Εξαιρέσεων: παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα να 

καθορίζει οποιαδήποτε µέρα του χρόνου ως πρόγραµµα εξαίρεσης. 
Αυτό το πρόγραµµα εξαίρεσης θα παρακάµψει το τυπικό 
πρόγραµµα για εκείνη την ηµέρα. Τα προγράµµατα εξαίρεσης 
µπορούν να καθορίζονται έως και ένα χρόνο πριν. Μόλις εκτελεστεί 
ένα πρόγραµµα εξαίρεσης, αποµακρύνεται και αντικαθίσταται από το 
τυπικό πρόγραµµα για εκείνη την ηµέρα της εβδοµάδας. 

 
3. Προγράµµατα Αργιών: παρέχουν στο χειριστή τη δυνατότητα να 

καθορίσει µέχρι και 99 ειδικά προγράµµατα ή προγράµµατα αργίας. 
Αυτά τα προγράµµατα µπορούν να τοποθετηθούν στο ηµερολόγιο 
προγραµµατισµού και να επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο. 
Ο χειριστής θα µπορεί να καθορίσει τη διάρκεια κάθε περιόδου 
εορτών.  

 
4. Βέλτιστη Εκκίνηση/∆ιακοπή: Η εφαρµογή προγραµµατισµού που 

παρουσιάστηκε παραπάνω υποστηρίζει έναν αλγόριθµο βέλτιστης 
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εκκίνησης/διακοπής. Αυτός υπολογίζει τα θερµικά χαρακτηριστικά 
της ζώνης και ξεκινά τον εξοπλισµό πριν την κατοχή ώστε να 
επιτευχθεί η επιθυµητή θερµοκρασία χώρου στον καθορισµένο 
χρόνο. Ο αλγόριθµος θα υπολογίσει ξεχωριστά σετ ταχυτήτων ψύξης 
και θέρµανσης για περιοχές που είναι εκείνη τη στιγµή κατειληµµένες 
για τη λιγότερη ώρα και για περισσότερες από 24 ώρες. Παρέχει τη 
δυνατότητα µετατροπής του αλγόριθµου εκκίνησης/διακοπής µε 
βάση τη θερµοκρασία εξωτερικού αέρα. Παρέχει ένα όριο πρόωρης 
εκκίνησης σε λεπτά για την αποτροπή της εκκίνησης του συστήµατος 
πριν τον καθορισµό του ορίου από κάποιον χειριστή. 

 
C. Αναφορά Συναγερµού: 

 
O χειριστής έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την ενέργεια που θα 
εκτελεστεί σε περίπτωση συναγερµού. Οι συναγερµοί θα 
δροµολογούνται σε κατάλληλους σταθµούς εργασίας µε βάση το χρόνο 
και άλλες συνθήκες. Ένας συναγερµός θα είναι σε θέση να εκκινήσει 
προγράµµατα, να συνδεθεί στο αρχείο καταγραφής συµβάντων, να 
εκτυπωθεί, να µεταδοθεί µέσω SMS ή e-mail, να δηµιουργήσει 
προσαρµοσµένα µηνύµατα γραφικών. 

 
D. Τηλεπικοινωνίες: 

 
Οι µονάδες ελέγχου του κτιρίου έχουν την ικανότητα να πραγµατοποιούν 
κλήσεις σε περίπτωση συναγερµού. Οι δέκτες θα περιλαµβάνουν τους 
σταθµούς εργασίας PC, email, και αλφαριθµητικές σελίδες.Το µήνυµα 
συναγερµού θα περιλαµβάνει το όνοµα της τοποθεσίας κλήσης, τη 
συσκευή που δηµιούργησε το συναγερµό και το ίδιο το µήνυµα του 
συναγερµού. Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης από 
απόσταση και χειρισµού του συστήµατος χρησιµοποιώντας 
επικοινωνίες µε τηλεφωνική σύνδεση µε το ίδιο φορµάτ και µέθοδο όπως 
αυτά που χρησιµοποιούνται στην ενότητα “∆ιασύνδεση Χειριστή”. 

 
E. Περιορισµός Ζήτησης: 

 
1. Το πρόγραµµα περιορισµού ζήτησης µπορεί να παρακολουθεί την κατανάλωση 

ισχύος µέσω σηµάτων που παράγονται από µία γεννήτρια παλµών η οποία είναι 
τοποθετηµένη στο µετρητή ισχύος του κτιρίου ή από έναν µεταφορέα ισχύος ή από 
µετασχηµατιστή ρεύµατος τοποθετηµένο στις γραµµές τροφοδοσίας του κτιρίου. 

 
2. Το πρόγραµµα περιορισµού ζήτησης θα βασίζεται σε ένα παράθυρο ολίσθησης µε 

αλγόριθµο πρόβλεψης. H διάρκεια και το διάστηµα δειγµατοληψίας του παραθύρου 
θα έχουν οριστεί να είναι ίδια µε εκείνα της τοπικής Ηλεκτρικής Υπηρεσίας. 

 
3. Το σύστηµα ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα περιορισµού της ζήτησης µέσω 

επαναφοράς των σηµείων ρύθµισης του συστήµατος HVAC για µείωση του 
φορτίου. 
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Θα παρέχεται επίσης δυνατότητα ένδειξης τέλους της περιόδου τιµολόγησης. 
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F. Ακολουθία Ψύκτη: 
Παρέχει λογισµικό εφαρµογών για τη δηµιουργία της σωστής 
ακολουθίας της εγκατάστασης ψύκτη ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση 
ενέργειας. Αυτή η εφαρµογή θα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 

 
• Η εφαρµογή ελέγχου της εγκατάστασης ψύκτη θα έχει τη δυνατότητα 

να ελέγχει µέγιστο αριθµό 25 ψυκτών οποιουδήποτε τύπου 
συµπεριλαµβανοµένων φυγοκεντρικών, µε ρότορα έλικας, 
µετακίνησης και µηχανές απορρόφησης όπως επεξηγείται στην 
ενότητα µε τις ακολουθίες των διαδικασιών. 

 
• Αυτή η εφαρµογή θα µπορεί να ελέγχει συστήµατα τόσο σταθερής 

όσο και µεταβλητής ροής καθώς και διαµορφώσεις παράλληλων, σε 
σειρά και ανά ζεύγη σωληνώσεων. 

 
• Η εφαρµογή ελέγχου εγκατάστασης ψύκτη θα έχει τη δυνατότητα 

ελέγχου εγκαταστάσεων πολλαπλών ψυκτών ανά σηµείο 
τοποθέτησης. 

 
• ∆ιαγνωστικά/Προστασία– Το πρόγραµµα εφαρµογής της 

εγκατάστασης ψύκτη θα έχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης των 
διαφόρων διαγνωστικών του ψύκτη στις αποφάσεις που αφορούν 
τις ενέργειες ελέγχου. 

• ∆ιαδικασία Συµβάντων – Όλα τα συµβάντα κατάστασης και ελέγχου 
της εγκατάστασης θα καταγράφονται, κατόπιν επιλογής του χειριστή 
στο αρχείο καταγραφής διαχείρισης του κτιρίου προκειµένου να 
διευκολυνθεί η αντιµετώπιση προβληµάτων. 

 
• Ενδείξεις συναγερµού – Οι οθόνες ελέγχου κατάστασης της 

εγκατάστασης ψύκτη θα εµφανίζουν µηνύµατα συναγερµού της 
εγκατάστασης ψύκτη αλλά και µεµονωµένων ψυκτών. 

 
• Ενέργειες Προσθήκης/Αφαίρεσης – Οι οθόνες κατάστασης θα 

παρέχουν πληροφορίες όταν λάβει χώρα η επόµενη ενέργεια 
προσθήκης ή αφαίρεσης ψύκτη. Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα 
να επιβάλλει χειροκίνητα την προσθήκη ή την αφαίρεση ενός ψύκτη. 

 
 

G. Έλεγχος PID: 
 
Ένας αλγόριθµος PID (proportional-integral-derivative) µε κανόνική ή αντίστροφη 
δράση θα παρέχεται. Ο αλγόριθµος θα υπολογίζει την αναλογική τιµή µεταβλητού 
χρόνου που χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση µίας εξόδου ή για τη δηµιουργία µιας 
σειράς εξόδων. Η ελεγχόµενη µεταβλητή, το σηµείο ρύθµισης και τα κέρδη PID θα 
επιλέγονται από το χρήστη. Το σηµείο ρύθµισης µπορεί προαιρετικά να επιλέγεται να 
είναι ένα πρόγραµµα επαναφοράς. 
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H. Προγραµατισµένη Παράκαµψη: 
 
Μία τυπική εφαρµογή θα χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του 
ελέγχου θερµοκρασίας όταν ένας χρήστης επιλέγει ενεργοποίηση/ακύρωση στον 
αισθητήρα ζώνης, στο σταθµό εργασίας ή στην οθόνη χειριστή. Ο χρόνος που 
προηγείται της παράκαµψης µπορεί να επιλέγεται από το σταθµό εργασίας. 

 
I. Εκκίνηση µε Προπορεία: 

 
Αυτή η εφαρµογή θα αποτρέπει όλα τα ελεγχόµενα εξαρτήµατα από ταυτόχρονη 
επανεκκίνηση ύστερα από µία διακοπή ρεύµατος. Η σειρά µε την οποία θα 
επανεκκινούνται τα εξαρτήµατα (ή οι οµάδες εξαρτηµάτων) µαζί µε τη χρονική 
καθυστέρηση ανάµεσα στις εκκινήσεις, θα επιλέγεται από το χρήστη. 

 

 
J. Υπολογισµοί Συστήµατος: 

 
Παρέχει λογισµικό που επιτρέπει στη στιγµιαία ισχύ (π.χ.  KW),στις ταχύτητες ροής να 
συσσωρεύονται και να µετατρέπονται σε δεδοµένα χρήσης ενέργειας. Παρέχει έναν 
αλγόριθµο που υπολογίζει την τιµή ζήτησης KW ολισθαίνοντος παραθύρου. Παρέχει 
έναν αλγόριθµο που υπολογίζει τη χρήση της ενέργειας και τα καιρικά δεδοµένα 
(ηµέρες βαθµών θέρµανσης και ψύξης). Αυτά τα στοιχεία θα είναι διαθέσιµα ηµερήσια, 
για την προηγούµενη ηµέρα, µηνιαία και για τον προηγούµενο µήνα. 
 

K. Συντήρηση Συστήµατος BMS: 
 
Παρέχει λειτουργίες συντήρησης συστήµατος όπως: 
– ∆υνατότητα δηµιουργίας εφεδρικών αντιγράφων και ανάκτησης για: βάση δεδοµένων 

εγκατάσταση, γραφικά, πρότυπα αναφορών, οθόνες αφής. 
– Προγραµµατισµό εργασιών συντήρησης: αυτόµατο πρόγραµµα για: δηµιουργία 

εφεδρικών αντιγράφων, αρχείο καταγραφής συναγερµών, σάρωση εγκατάστασης. 
– Εύκολη αντιγραφή εγκατάστασης  

 
 
L. Εργαλείο ∆ιαµόρφωσης: 

 
ΟΙ ελεγκτές της µονάδας θα διαθέτουν δυνατότητα πλήρους διαµόρφωσης από το 
σταθµό εργασίας του χειριστή. 

 
M. Αποτροπή Σύντοµου Κύκλου: 

 
Όλα τα σηµεία ψηφιακής εξόδου θα προστατεύονται από σύντοµο κύκλο. Αυτή η 
λειτουργία θα επιτρέπει την επιλογή ενός ελάχιστου χρόνου ενεργοποίησης και 
απενεργοποίησης. 

 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 
 
Θα Παρέχονται Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου για συµµόρφωση µε την 
απόδοση που ορίζεται στις παρούσες προδιαγραφές. Καθένας από 
αυτούς τους πίνακες πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις. 
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� Η ποσότητα και ο τύπος των Μονάδων Ελέγχου Κτιρίου θα 
επιτρέπουν κάθε σηµείο δεδοµένων του κάθε ελεγκτή να είναι 
διαθέσιµο σε οποιονδήποτε σταθµό εργασίας. 
 

� Το Σύστηµα Αυτοµατισµού Κτιρίου θα αποτελείται από µία ή 
περισσότερες αυτόνοµες Μονάδες ελέγχου Κτιρίου που 
χρησιµοποιούν µικρο-επεξεργαστές για τη διαχείριση των γενικών 
στρατηγικών που περιγράφονται στην ενότητα του λογισµικού 
Συστήµατος. 

 
� Η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα διαθέτει επαρκή µνήµη ώστε να 

υποστηρίζει το λειτουργικό της σύστηµα, τη βάση δεδοµένων και τις 
απαιτήσεις προγραµµατισµού. 

 
� Η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα παρέχει µία θύρα επικοινωνίας για 

σύνδεση µε το Φορητό Τερµατικό Χειριστή. 
 
� Οι Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου οι οποίες εκτελούν προγραµµατισµό θα 

διαθέτουν ρολόι πραγµατικού χρόνου. 
 
� Η βάση δεδοµένων της εγκατάστασης θα µοιράζεται ανάµεσα στις 

δικτυωµένες Μονάδες ελέγχου Κτιρίου που θα επικοινωνούν ισότιµα 
µέσω του Ethernet TCP/IP χρησιµοποιώντας πρωτόκολλο BACnet™ . 

 
� Η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα χρησιµοποιεί αναγνωρισµένα ανοικτά 

τυπικά πρωτόκολλα για επικοινωνία µε ελεγκτές µονάδων όπως οι 
Lontalk®, BACnet™. 

 
� Η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα ελέγχει συνεχώς την κατάσταση του 

επεξεργαστή και των κυκλωµάτων µνήµης. Εάν εντοπιστεί 
οποιαδήποτε µή συνήθης λειτουργία, ο ελεγκτής θα: 

 
a) Περάσει σε µία προκαθορισµένη λειτουργία βλάβης 
b) ∆ηµιουργήσει µια ειδοποίηση συναγερµού 
c) ∆ηµιουργήσει ένα ανακτώµενο αρχείο της κατάστασης όλων των 

θέσεων µνήµης που λειτουργούσαν τη στιγµή της βλάβης 
d) Επαναφέρει αυτόµατα τη Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου ώστε να 

επιστρέψει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας 
e) Μετά τη διακοπή της τροφοδοσίας, η Μονάδα Ελέγχου Κτιρίου θα 

µπορέσει να εκτελέσει αυτόµατα ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
 

� BACnet: 
Ο Ελεγκτής Κτιρίου θα χρησιµοποιήσει τις Υπηρεσίες Ανάγνωσης 
(Προετοιµασίας) και Εγγραφής (Εκτέλεσης) όπως καθορίζονται σε 
αυτά τα: 
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DS-RP-A,B 
DS-RPM-A,B 
DS-WP-A,B 
DS-WPM-B 

 
Κάθε Ελεγκτής Κτιρίου θα βρίσκεται µέσα σε ένα δίκτυο BACnet 
χρησιµοποιώντας πρωτόκολλο ISO 8802-3 (Ethernet) Physical/Data Link 
Layer. Κάθε Ελεγκτής Κτιρίου θα εκτελεί επίσης δροµολόγηση σε ένα 
δίκτυο Προσαρµοσµένης Εφαρµογής και Ελεγκτών Ειδικών Εφαρµογών. 
Κάθε Ελεγκτής Κτιρίου θα επικοινωνεί µε ένα δίκτυο Προσαρµοσµένης 
εφαρµογής και Ελεγκτών ειδικών Εφαρµογών χρησιµοποιώντας προφίλ 
LonTalk FTT-10 και LonMark. 

Τα εξαρτήµατα του ελεγκτή θα είναι κατάλληλα για τις αναµενόµενες 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο ελεγκτής που χρησιµοποιείται σε 
περιβάλλον µε κλιµατισµό θα τοποθετείται σε περίβληµα και θα 
χρησιµοποιείται σε θερµοκρασίες από 0 C ως 50 C. Ο Ελεγκτής Κτιρίου 
θα διατηρεί όλες τις πληροφορίες προγραµµατισµού του BIOS σε 
περίπτωση απώλειας ισχύος για τουλάχιστον 72 ώρες. Ο Ελεγκτής θα 
µπορεί να λειτουργήσει στο 90 % ως 110 % της ονοµαστικής του τάσης 
και θα εκτελέσει µία κανονική απενεργοποίηση εάν η τάση πέσει κάτω 
από το 80 % της ονοµαστικής τιµής. Ο ελεγκτής  θα περιλαµβάνει οθόνη 
χειρισµού που θα επιτρέπει στο χρήστη να εκτελεί βασικές καθηµερινές 
εργασίες στο σύστηµα διαχείρισης του κτιρίου.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρεί η οθόνη αυτή είναι : 
 

� Η υποστήριξη και εµφάνιση πολλαπλών γλωσσών και θα τις κρατά στην 
µνήµη της ταυτόχρονα. Με τη δυνατότητα αυτή, οι χρήστες θα µπορούν 
να εναλλάσσουν τις γλώσσες χειρισµού χωρίς επιπλέον εργαλεία και 
χωρίς να µεταβάλλεται η ορθή λειτουργία του συστήµατος. 

� Η δυνατότητα του χειριστή να βλέπει τυπικές γραφικές απεικονίσεις 
(εικόνες, τρισδιάστατα γραφικά) µε κατάσταση δυναµικής 
πληροφόρησης. 

� Η δυνατότητα  ενσωµάτωσής της στον ελεγκτή χωρίς να χρειάζεται 
επιπλέον τροφοδοσία. 

� Θα πρέπει να αποτελείται από µία VGA οθόνη αφής του ενός τετάρτου 
µε ανάλυση 320x240 ιχνοστοιχείων . Η φωτεινότητα και η αντίθεση της 
οθόνης αφής θα είναι µεταβλητή ώστε να επιτρέπει την εύκολη 
ανάγνωση της πληροφορίας. 

� Να είναι ικανή ώστε να έχει µοναδικό σύστηµα αναγνώρισης του χρήστη 
καθώς και των κωδικών πρόσβασης, που µπορούν να 
προγραµµατιστούν ώστε να ελέγχεται το επίπεδο προσβασιµότητας στο 
σύστηµα και στις λειτουργίες χειρισµού. 
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� Να απεικονίζει την παρούσα κατάσταση ενός σηµείου εισόδου /εξόδου 
καθώς και του ελεγκτή της συσκευής που είναι συνδεδεµένη στο 
σύστηµα ελέγχου. 

� Να δίνει στο χειριστή τη δυνατότητα της υπέρβασης της τρέχουσας 
κατάστασης ενός σηµείου εξόδου, καθώς επίσης και του ελεγκτή της 
συσκευής HVAC που είναι συνδεδεµένη στον κεντρικό ελεγκτή. 

� Να επιτρέπει στο χειριστή να τροποποιεί τα χρονοπρογράµµατα του 
συστήµατος. 

� Να έχει τη δυνατότητα της οπτικής απεικόνισης της ύπαρξης σφάλµατος 
στο σύστηµα και να επιτρέπει επιλεκτικά την ακουστική αναγγελία του 
σφάλµατος. 

� Να έχει τη δυνατότητα της ένδειξης και αναγνώρισης των σφαλµάτων 
που αναγγέλλονται στο συγκεκριµένο ελεγκτή του κτιρίου. 

� Αυτόµατη ενηµέρωση της οθόνης πληροφοριών κάθε 10 sec. 
 

 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 
Παρέχονται  Ελεγκτές που συµµορφώνονται µε τις παρακάτω απαιτήσεις. 
Οι ελεγκτές είναι ανεξάρτητες, αυτόνοµες µονάδες DDC µε µικρο - επεξεργαστή 
που µπορούν να διαχειριστούν τις τοπικές στρατηγικές οι οποίες 
περιγράφονται στην ενότητα Λογισµικού συστήµατος. 
Οι παρακάτω τύποι εξαρτηµάτων θα παρέχονται από το εργοστάσιο µε 
τοποθετηµένο ελεγκτή. 
Η τοποθέτηση στο εργοστάσιο περιλαµβάνει τη συναρµολόγηση, τον 
προγραµµατισµό, τη ρύθµιση και τη δοκιµή του ελεγκτή. 
– Μονάδες Πηνίων Ανεµιστήρων 
– Μονάδες Τερµατικών Νερού 
– Μονάδες VAV 
– Μονάδες Χειρισµού Αέρα 
– Μονάδες Οροφής 
– Κλειστές Μονάδες Ελέγχου 
– Ψύκτες 
 
Οι ελεγκτές θα υποστηρίζουν διάφορους συνδυασµούς εισόδων/εξόδων, 
ενσωµατωµένων ή τοποθετηµένων σε µονάδες επέκτασης ανάλογα µε τον 
τύπο τους όπως: 
 
Αναλογικές Είσοδοι 
Οι παρακάτω τύποι σήµατος υποστηρίζονται: 0 – 10Vdc, 0 – 20mA, 4 – 20mA, 
NTC 20 K, PT100, γραµµικά 20 K. 
 
Ψηφιακές Είσοδοι 
Οι ψηφιακές είσοδοι συνδέονται στις πιθανά ελεύθερες (ξηρές) επαφές 
εισόδου.  
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Αναλογικές Έξοδοι 
Οι παρακάτω τύποι σήµατος υποστηρίζονται: 0(1) – 10Vdc, 0(4) – 20mA. 
 
Ψηφιακές Έξοδοι 
Οι παρακάτω τύποι σήµατος υποστηρίζονται: χωρίς τάση, 230VAC (16A), 
24VAC. 
 
Είσοδοι Παλµών 
Οι είσοδοι παλµών υποστηρίζουν σήµατα χωρίς τάση µε µέγιστη συχνότητα 
3Hz (συνολοποιήσεις). 
 

 
� Περιβάλλον: 

Ο εξοπλισµός του ελεγκτή πρέπει να είναι κατάλληλος για περιβαλλοντικές συνθήκες 
από 0 C ως 50 C. 

 
� Οθόνη Χειριστή: 

Μία τοπική διασύνδεση χειριστή παρέχεται στα σηµεία των κτιρίων όπου 
καθορίζεται στην ακολουθία των λειτουργιών ή στη λίστα σηµείων. Η 
διασύνδεση χρήστη θα παρέχεται για την εξέταση και την παράβλεψη 
δεδοµένων. Ένας κωδικός ασφαλείας του συστήµατος θα διατίθεται για 
να αποτρέπονται µη εξουσιοδοτηµένες χρήσεις του πληκτρολογίου και 
της οθόνης. 

 
� ∆υνατότητα Σέρβις: 

Παρέχει διαγνωστικές ενδεικτικές λυχνίες για ισχύ, επικοινωνία και 
επεξεργαστή. Όλες οι συνδέσεις καλωδίων χαµηλής τάσης γίνονται µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να ηλεκτρονικά του ελεγκτή να µπορούν να 
αφαιρούνται και/ή να αντικαθίστανται χωρίς ναι αποσυνδέεται η 
καλωδίωση τερµατισµού πεδίου. 

 
� Μνήµη: 

Ελεγκτής θα διατηρεί όλες τις πληροφορίες προγραµµατισµού του BIOS 
σε περίπτωση απώλειας ισχύος για τουλάχιστον 72 ώρες. 

 
� Αντοχή σε Ισχύ και Θόρυβο: 

Ο Ελεγκτής θα µπορεί να λειτουργήσει στο 90 % ως 110 % της 
ονοµαστικής του τάσης και θα εκτελέσει µία κανονική απενεργοποίηση 
εάν η τάση πέσει κάτω από το 80 % της ονοµαστικής τιµής. 
 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 
A. Βάση ∆εδοµένων Σταθµού Εργασίας Χειριστή Τοπικά  

Με αυτόν τον τύπο αρχιτεκτονικής, τα γραφικά της εγκατάστασης, τα 
πρότυπα αναφορών, οι συναγερµοί/συµβάντα, τα αρχειοθετηµένα 
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δεδοµένα και η βάση δεδοµένων βρίσκονται σε κάθε σταθµό εργασίας. 
Σε αυτή τη διαµόρφωση κάθε σταθµός εργασίας BMS χρησιµοποιεί τα 
δικά του γραφικά, τα δικά του πρότυπα αναφορών και τους δικούς του 
συναγερµούς/συµβάντα. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει απόλυτη 
προσαρµογή κάθε σταθµού εργασίας   
 

B. Το λογισµικό του Σταθµού Εργασίας Χειριστή είναι µία ∆ιασύνδεση 
Ανθρώπου-Μηχανής: η πλήρης λειτουργικότητα του συστήµατος είναι 
ανεξάρτητη από τη διαθεσιµότητα του σταθµού εργασίας.  
 

C. ∆ιανεµηµένη Βάση ∆εδοµένων Εγκατάστασης. 
 Η βάση δεδοµένων της εγκατάστασης συγχρονίζεται αυτόµατα 
ανάµεσα στις Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου και στους Σταθµούς Εργασίας 
Χειριστή. Σε περίπτωση βλάβης οποιασδήποτε συσκευής BMS (Μονάδες 
Ελέγχου Κτιρίου, Σταθµοί Εργασίας) η βάση δεδοµένων της 
εγκατάστασης θα αποκατασταθεί αυτόµατα σε οποιαδήποτε από τις 
συσκευές που αποµένουν.  
 

D. Αυτό το έργο θα περιλαµβάνει ένα δίκτυο που θα χρησιµοποιεί 
BACnet™ για επικοινωνία ανάµεσα στις Μονάδες Ελέγχου Κτιρίου και 
στους Σταθµούς Εργασίας PC. Τα υπο-δίκτυα Lontalk® θα 
χρησιµοποιηθούν για επικοινωνία ανάµεσα στις Μονάδες Ελέγχου 
Κτιρίου και τους Ελεγκτές.  
 

E. Πολλαπλές ∆υνατότητες Εγκατάστασης. Το σύστηµα BMS πρέπει να 
επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση σε πραγµατικό χρόνο µε διαφορετικές 
εγκαταστάσεις και τους αντίστοιχους ελεγκτές συστήµατός τους. Ο 
σταθµός λειτουργίας του χειριστή πρέπει να προσφέρει 
παρακολούθηση και αναφορά των δυνατοτήτων για ένα πραγµατικά 
διανεµηµένο περιβάλλον πολλαπλών εγκαταστάσεων.  
Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάµιξης δεδοµένων από διαφορετικές 
εγκαταστάσεις στην ίδια απεικόνιση γραφικών, η εισαγωγή συναγερµών 
και συµβάντων µπορεί εύκολα να φιλτράρεται και να ταξινοµείται ανά 
εγκατάσταση.  
 
Η πλατφόρµα BMS πρέπει από την κατασκευή της να υποστηρίζει 
ανοικτά, τυπικά και πιστοποιηµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως τα 
Lontalk® και BACnet™. 
Για την ενσωµάτωση ξένων υπο-συστηµάτων (διατάξεων ελέγχου HVAC, 
συστήµατα ελέγχου φωτισµού, συστήµατα παρακολούθησης 
ηλεκτρικής εγκατάστασης, συστήµατα παρακολούθησης ασφάλειας) 
καλό θα είναι να προτιµούνται αυτά τα τυπικά πρωτόκολλα 
επικοινωνίας.  Το BMS πρέπει επίσης να προσφέρει  δυνατότητες 
σύνδεσης µέσω συµβατής πύλης Modbus.  
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Σε περίπτωση που µόνο ιδιόκτητα πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι 
διαθέσιµα, στο επίπεδο του υπο-συστήµατος, η πλατφόρµα BMS µπορεί 
να προσφέρει κατάλληλη διασύνδεση βασισµένη στην ίδια πλατφόρµα 
εξοπλισµού της πύλης Modbus. 
 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

Η συγκρότηση του κεντρικού συστήµατος ελέγχου  εγκαταστάσεων θα 
περιλαµβάνει τα πιο κάτω προδιαγραφόµενα όργανα και συσκευές : 
 
 
1. Αισθητήριο θερµοκρασίας αεραγωγού 
Το αισθητήριο  διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  θα είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 43. 
Το στέλεχος του αισθητηρίου  είναι µία θερµοαντίσταση, NTC 20 KΩ, PT100, γραµµικά 20 
KΩ. Το εύρος του  είναι : -50...150 °C, η δε επιτρεπόµενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι 
±1%. 
 
 
2. Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβάπτισης 
Το αισθητήριο  διαθέτει την κατάλληλη θήκη για την εµβάπτιση σε σωλήνα. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  θα είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 43. 
Το στέλεχος του αισθητηρίου  είναι µία θερµοαντίσταση, NTC 20 K, PT100, γραµµικά 20 
K. Το εύρος του  είναι : -10...125 °C, η δε επιτρεπόµενη απόκλιση του αισθητηρίου είναι 
±1%. 
 
 
3. ∆ιακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα 
Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών χαµηλής πίεσης και συνεργασία 
µε σύστηµα κεντρικού ελέγχου. 
Είναι κατάλληλο για επιτήρηση φίλτρων, ανεµιστήρων, ροής αέρα, υπερπίεσης ειδικών 
χώρων κ.λ.π.΄Εχει δυνατότητα ρύθµισης τουλάχιστον στις ακόλουθες περιοχές : 
20 ... 300 Pa 
50 ... 500 Pa 
100 ... 1000 Pa 
Το αισθητήριο συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση στον 
αεραγωγό. 
 
4. Αισθητήριο πίεσης υγρών 
Για την µέτρηση της πίεσης των υγρών θα χρησιµοποιηθούν αναλογικά αισθητήρια 
πιέσεως, τα οποία είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε σωλήνα. 
∆έχονται τροφοδοσία 24VAC και  δίνουν  έξοδο 0 – 10Vdc, 0 – 20mA, 4 – 20mA. 
γιά σύνδεσή τους στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου. 
Η περιοχή µέτρησής τους  είναι: 
0...100kPa 
ή 0...500kPa 
ή 0...1Mpa έως και 0..4Mpa. 
Η δε ακρίβειά τους  είναι της τάξεως του 0,5% της κλίµακας. 
 
 
5. Αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού 
Το αισθητήριο διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες θα είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 43. 
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Το αισθητήριο τροφοδοτείται µε 24Vac και η έξοδός του είναι 0-10Vdc, 0 – 20mA, 4 – 
20mA ανάλογα µε την καθαρότητα του µετρούµενου αέρα. 
 
6. Αισθητήριο θερµοκρασίας - υγρασίας αεραγωγού 
Το αισθητήριο  διαθέτει τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε αεραγωγό. 
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και οι ακροδέκτες  θα είναι σε κιβώτιο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 42. 
Το αισθητήριο  τροφοδοτείται µε 24Vac και η έξοδός του  είναι 0-10Vdc, 0 – 20mA, 4 – 
20Ma, ανάλογα µε το µέγεθος της µετρούµενης θερµοκρασίας και υγρασίας του αέρα. 
7. ∆ιακόπτης ροής υγρών 
Για την επιτήρηση λειτουργίας των κυκλοφορητών, αντλιών της εν λόγω εγκατάστασης θα 
χρησιµοποιηθούν διακόπτες ροής οι οποίοι  είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε σωλήνα 
(σύνδεση 1”),  διαθέτουν δε γλωσίδιο µε την απαραίτητη ευαισθησία για την ανίχνευση 
ροής. Το γλωσίδιο  είναι κατασκευασµένο από υλικό κατάλληλο για την χρήση. 
∆ιαθέτουν  µία µεταγωγική επαφή (SPDT) για την σύνδεσή τους στο κεντρικό σύστηµα 

Ελέγχου 
 
8. Κινητήρες διαφραγµάτων 
Οι κινητήρες διαφραγµάτων είναι προοδευτικής λειτουργίας ή on-off, περιστροφικοί, 
κατάλληλοι για επιφάνεια έως 3 τ.µ. (15 Νm). Μπορούν να συνδεθούν σε Σύστηµα ΒΜS από το 
οποίο δέχονται σήµα ελέγχου 0-10 Vdc, τροφοδοσία 24Vac, ή 220Vac τροφοδοσία αν είναι 
κινητήρες διαφραγµατων on-off, µε τους κατάλληλους διακόπτες τέρµατος αν απαιτείται. Ο δε 
χρόνος πλήρους περιστροφής τους δεν  είναι µεγαλύτερος από 150 sec. Η σύνδεσή τους µε το 
Σύστηµα ελέγχου γίνεται µέσω ενός καλωδίου 3x1,5 mm. 
 
9. Βαλβίδες ελέγχου 
Οι βαλβίδες είναι τύπου έδρας. Το σώµα των βαλβίδων είναι gun metal ή από χυτοσίδηρο, ενώ 
το εσωτερικό τους από χρώµιο, νικέλιο και ατσάλι. 
Οι βαλβίδες διαµέτρου µέχει και 1 ½ “ είναι κοχλιωτής σύνδεσης ενώ οι βαλβίδες διαµέτρου από 
2” και πάνω είναι φλαντζωτής σύνδεσης. 
Οι βαλβίδες προβλέπονται µε ονοµαστική πίεση σώµατος ΡΝ 10. Οι βαλβίδες είτε 2-οδες είτε 3-
οδες θα είναι κλειστές όταν ο άξονας τους είναι στήν επάνω θέση. Οι 2-οδες βαλβίδες θα έχουν 
µία χαρακτηριστική "ίσων ποσοστών". Οι 3-οδες βαλβίδες θα έχουν χαρακτηριστική "ίσων 
ποσοστών" στο στόµιο διόδου και "γραµµική" στο στόµιο παράκαµψης. Οι βαλβίδες θα 
υπολογίζονται για να έχουν µία πτώση πίεσης µε πλήρη ροή ίση ή µεγαλύτερη απο την πτώση 
πίεσης µέσα απο το στοιχείο που ελέγχεται αλλά πάντα η εξουσία της βαλβίδας (VALVE 
AUTHORITY) θα είναι µεγαλύτερη απο 0,5. 
Οι 2-οδες βαλβίδες θα έχουν µία δυνατότητα κλεισίµατος ίση ή µεγαλύτερη απο τη µέγιστη 
πιθανή διαφορική πίεση του συστήµατος. Οι 3-οδες θα έχουν δυνατότητα κλεισίµατος ίση ή 
µεγαλύτερη απο τη συνδιασµένη µέγιστη πτώση πίεσης του στοιχείου συν αυτή της βαλβίδας. 
Οι 3-οδες θα είναι συνδεδεµένες στη θέση ανάµιξης στην επιστροφή. 
 
10. Μορφοτροπείς ηλεκτρικών µεγεθών ή πολυόργανα µέτρησης ηλεκτρικών µεγεθών 
Οι µορφοτροπείς θα είναι γαλβανικά µονωµένοι µεταξύ εισόδου - εξόδου. Κέλυφος από 
άκαυστο υλικό πλαστικό. Τάση δοκιµής 2KV / 1 λεπτό. Περιοχή µέτρησης 0 έως Τιµή 
ονοµαστική. Σήµα εξόδου 4 - 20 mA, η 0-10Vdc. Ακρίβεια ± 1%. 
Θα υπάρχουν µορφοτροπείς µέτρησης των πιο κάτω µεγεθών : 
α.έντασης ρεύµατος 
β.ηλεκτρικής ενέργειας / µέγιστης ισχύος 
γ.συχνότητος ρεύµατος 
δ.τάσης ρεύµατος 
ε.τάσης συνεχούς ρεύµατος 
  
Το πολυόργανο µέτρησης ηλεκτρικών µεγεθών θα έχει την δυνατότητα µέτρησης όλων των 
παραπάνω µεγεθών και οι οποίες θα γίνονται απο ένα µόνον όργανο, το οποίο θα διαθέτει το 
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ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 

 

τυποποιηµένο πρωτόκολλο Lontalk ώστε να µεταφέρει µέσω αυτού τα όλες τις µετρήσεις και τα 
δεδοµένα στο Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου. 
 
11. ∆ιακόπτες στάθµης υγρών 
 Αποτελείται από τον πλωτήρα τύπου "αχλάδι" µε επένδυση HYPALON για νερό και πετρέλαιο. 
Μεταγωγική επαφή ισχύος 2A/220V AC. 
 
12. Ποτενσιόµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας 
Αποτελείται από το ποτενσιόµετρο µεταβλητής αντίστασής, το κοµβίο ρύθµισης και την πλάκα 
ενδείξεων επιθυµητής θερµοκρασίας από 15° έως 30° C. 
 
 
 
 
13. Θερµοστάτης χώρου 2 θέσεων 
Αποτελείται από το διµεταλλικό στοιχείο ή διπλό διάφραγµα µε µεταβολή πίεσης αερίου, τη 
µεταγωγική επαφή του θερµοστάτη ισχύος τουλάχιστον 2Α/220V AC, και την κλίµακα επιλογής 
θερµοκρασιών περιοχής από 10° έως 35° C διαφορικό λειτουργίας 1° C. 
 
14. ∆ίοδες βαλβίδες Υγρανσης 
Οι βαλβίδες θα έχουν σύνδεση µε σπείρωµα 1/2". Θα είναι κατάλληλες να λειτουργούν µε 
µέγιστη διαφορική πίεση 10 bar για θερµοκρασία νερού 1..90 °C.Θα είναι έτοιµες για σύνδεση 
στο δίκτυο νερού και θα διαθέτουν το απαραίτητο πηνίο ελέγχου τάσης 220 VAC. 
 
15. Αισθητήριο εξωτερικής φωτεινότητας 
 
Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου κατάλληλο αναλογική µέτρηση στην περιοχή 
10..2.000Lux ακρίβεια 5% και έξοδο 4..20 mA. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στον 
περιβάλλοντα χώρο µε περίβληµα προστασίας ΙΡ65. 
 
 

Ο συντάξας 

 


