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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΙΑΚΗΔΩΛ 

ΔΟΓΝ : 

 

ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΔΕΝΓΗΑΓΟΝΚΖΠ 

ΠΡΝΛ ΑΜΝΛΑ ΡΖΠ ΑΙΑΡΝΠΡΟΑΡΑ 

Γ/ΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 
 

ΞΟΝΫΞ/ΠΚΝΠ:  

 

1.050.000,00 € (ΚΔ Φ.Ξ.Α. 24%) 

 

ΑΟ. ΚΔΙΔΡΖΠ : 170/2021 
(αναζύνηαξη 2022) 

  

 

 

 

Ξ Ο Ν Π Θ Δ Ρ Δ Π  Ρ Δ Σ Λ Η Θ Δ Π  Ξ Ο Ν Γ Η Α Γ Ο Α Φ Δ Π   

Δ Ο Γ Α Π Η Ω Λ  

ΓΔΛΗΘΑ 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνύο πνηόηεηαο ηεο 

Δ.Δ. θαη λα ζπλνδεύνληαη από ηα θαηά πεξίπησζε πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο, 

αλαγλσξηζκέλσλ θνξέσλ. 

 

 

1. ΚΞΑΟΑ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ (ΘΝΙΩΛΑΘΗ) 

Θνισλάθη θαηαζθεπαζκέλν από ρπηνζίδεξν ηύπνπ «ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε» (Ductile Iron - DI) πνηόηεηαο 

GGG50, θαηά DIN 1693. 

      

                                                      

Γιάμεηπορ Θοπςθήρ : Φ115 mm                              

Γιάμεηπορ Οοζέηαρ Βάζηρ: Φ135 mm  

Ύτορ μεικηό: 85 cm / 65 cm  

Ύτορ Θαθαπό: 70 cm / 50 cm  

Ξάκηυζη: 15 cm  

 Βάπορ: 17 / 15 kg  
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Φινίπιζμα : Γύν ζηξώζεηο αληηζθσξηαθήο βαθήο ζε ρξώκα επηινγήο ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπνζεηεκέλε 

αλαθιαζηηθή ηαηλία ρξώκαηνο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

Ξεπιγπαθή Θεθαλήρ : Φέξεη ζην επάλσ κέξνο δύν εγθνπέο θαη κηα απιάθσζε ύςνπο 55mm γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο αλαθιαζηηθήο ηαηλίαο. 

 

 

        

  2. ΠΣΑΟΔΠ ΓΔΛΓΟΩΛ  

Σπηνζηδεξή ζράξα από ρπηνζίδεξν ηύπνπ GG20 θαηά  DIN1691, 2 ηεκαρίσλ, κε αθηηλσηά αλνίγκαηα, 

εμσηεξηθήο δηάζηαζεο 0,80Σ0,80 κέηξα θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 0,40 κ. εθηεινύκελε ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο Γεκνπξάηεζεο θαη ηελ ηερληθή κειέηε. Ζ επηθάλεηα ζα είλαη θαζαξηζκέλε κε δηαδηθαζία αηζαινβνιήο 

ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε άςνγε εκθάληζε ηνπ ρπηνύ κε ιεία επηθάλεηα ρσξίο ηξύπεο, εμνγθώκαηα ή πόξνπο. 

Θα είλαη βακκέλε κε 2 ζηξώζεηο αληηζθσξηαθνύ primer θαη 2 ζηξώζεηο ρξώκαηνο ηεο επηινγήο ηεο επίβιεςεο. 

ν θαηαζθεπαζηήο λα θαηέρεη ην δηεζλέο πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ΗSO9002 γηα ηελ θαηαζθεπή ρπηνζηδεξώλ 

πξνηόλησλ. Ζ ζράξα ηνπνζεηείηαη ζε πιαίζην από ηζνζθειή γσληαθά ειάζκαηα  L30X3 ρηι., κε 

ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο, βακκέλν όπσο θαη ε ζράξα, ην νπνίν ζηεξεώλεηαη ζηελ ππόβαζε (ζθπξόδεκα 

C16/20) ησλ πεδνδξνκίσλ.   
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3. ΦΩΡΗΠΡΗΘΝ ΠΩΚΑ ΘΝΟΦΖΠ ΗΠΡΝ ΠΡΔΓΑΛΝ ΗΟ66 ΚΔ ΘΘΙΩΚΑ LED ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΗΠΣΝΠ  

61W 

Ρα θσηηζηηθά θνξπθήο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ίζηνπο ύςνπο πάλσ από ην έδαθνο 5 κ. Πηελ θσηνηερληθή 

κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν ελδεηθηηθόο ηύπνο ηνπ θσηηζηηθνύ δει. Disano 3350 Garda 1 61W - 

rotosymmetrical 4000k κε ηα παξαθάησ θσηνηερληθά απνηειέζκαηα.  

 

 
 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ, πξηλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη απαξαηηήησο ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά/έγγξαθα ώζηε λα ειεγρζεί ε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο: 

1)Δπίζεκν - Γεκνζηεπκέλν Ρερληθό Φπιιάδην θσηηζηηθνύ (έληππν ή ειεθηξνληθό)  κε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία                                              

2)Γήισζε ζπκκόξθσζεο  θαηά CE κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο 

• Νδεγία 2014/35/EΘ (Low Voltage Directive, LVD)  

• Νδεγία 2004/30/ΔΘ (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

• Νδεγία 2011/65/ΔΘ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS 

• Νδεγία 2009/125/ΔΘ (Eco design, ERP) 

3)Ξηζηνπνηεηηθό ENEC από αλεμάξηεην - δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ζπκκόξθσζε 

κε ηα πξόηππα ΔΛ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) θαη ΔΛ60598-2-3 (luminaires-street 

lighting)  

4)Ξηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην- δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην κε ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ζπκκόξθσζε κε ην 

πξόηππν ΔΛ62471 (photobiological compatibility). 
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5)Έθζεζε εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο (test report)  γηα κεηξήζεηο ειεθηξηθώλ θαη θσηνκεηξηθώλ κεγεζώλ 

ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 13032-4:2015 ή κε ην πξόηππν LM79-08, από εξγαζηήξην - δηαπηζηεπκέλν θαηά 

ISO/IEC17025 ή αλαγλσξηζκέλν/εμνπζηνδνηεκέλν από αλεμάξηεην θνξέα ηππνπνίεζεο, γηα ηελ επηβεβαίσζε 

όισλ ησλ θσηνκεηξηθώλ θαη ινηπώλ κεγεζώλ όπσο πρ ε ζπλνιηθή ηζρύο θαηαλάισζεο ηνπ θσηηζηηθνύ 

ζώκαηνο, ε απόδνζε (lm/W), ε θσηεηλή ξνή (lm), ε ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο (Θ), ν δείθηεο ρξσκαηηθήο 

απόδνζεο, νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη CRI ≥ 70 θιπ. 

6)Δπίζεκν Έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ LED, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα LM80-08 & TM-21-08  κε ηε 

θακπύιε πηώζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ζε ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ, ζρεηηθά κε ην ρξόλν δσήο ησλ LED, κε ην 

πξνηεηλόκελν ηύπν ησλ LED πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην θσηηζηηθό. 

7)Δπίζεκν Έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ LED, κε ηε θακπύιε πηώζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ LED (εληόο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσηηζηηθνύ) ζε ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ  θαη όπνπ ζα αλαγξάθνληαη όια  ηα ζηνηρεία όπσο 

ν θαηαζθεπαζηήο ησλ θσηηζηηθώλ ,ν ηύπνο ηνπ θσηηζηηθνύ LED, ην ξεύκα ιεηηνπξγίαο (mA), ε ζεξκνθξαζία  

Tj ε Ρs ηνπ LED, (ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην LED εληόο ηνπ θσηηζηηθνύ), ην πνζνζηό αζηνρηώλ BXX γηα ην 

νπνίν δίδεηαη ε θακπύιε. 

8) Έθζεζε εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο (test report) από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ζπκκόξθσζε κε ηα πξόηππα 

ηεο νδεγίαο EMC, EN 61000-3-2 (Όξηα εθπνκπώλ αξκνληθνύ ξεύκαηνο), EN 61000-3-3 (Ξεξηνξηζκόο 

Γηαθπκάλζεσλ θαη ηξεκνζβήκαηνο), ΔΛ55015 (Όξηα ξαδηνηαξαρώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θσηηζκνύ-

Ζιεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο), ΔΛ 61547 (Απαηηήζεηο αηξσζίαο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο), από 

αλεμάξηεην - δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην 

9)Ρηο δηαπηζηεύζεηο & ηηο αλαγλσξίζεηο-εμνπζηνδνηήζεηο θαηά ην ISO/IEC17025 ησλ εξγαζηεξηώλ, γηα ηα 

αλσηέξσ έγγξαθα/ test reports/ πηζηνπνηεηηθά. 

10)Ξηζηνπνηεηηθό ISO 9001 γηα ην ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή θσηηζηηθώλ ζσκάησλ γηα ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνύ 

11)Ξηζηνπνηεηηθό ISO14001 γηα ζύζηεκα πεξηβαιινληνινγηθήο δηαρείξηζεο γηα ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ ή κεηαγελέζηεξν απηνύ. 

12)Γξαπηή εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θσηηζηηθνύ. 

13)Ξιήξε θσηνηερληθά ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή .ldt ή .ies, θαηάιιεια γηα άκεζε εηζαγσγή ζε αλνηθηά 

πξνγξάκκαηα ππνινγηζκώλ (DIALUX, RELUX θ.α.). Θα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε 

ηνπ θσηνκεηξηθνύ εξγαζηεξίνπ όπνπ έιαβε ρώξα ε κέηξεζε ησλ θσηηζηηθώλ. 

14)Ρν πξνζθεξόκελν θσηηζηηθό ζώκα ζα πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλε – βηνκεραλνπνηεκέλε έθδνζε θαη όια 

ηα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη δεκνζηεπκέλα ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, όπνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλή 

όια ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηε επηβεβαίσζε απηώλ από ηελ ππεξεζία. 

 

Πρέδην ελδεηθηηθνύ θσηηζηηθνύ :                           
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4. ΞΑΓΘΑΘΗΑ  ΝΟΘΝΓΩΛΗΘΖΠ ΓΗΑΡΝΚΖΠ ΑΞΝ ΝΞΙΗΠΚΔΛΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ  
Θαηαζθεπαζκέλα από ζθπξόδεκα πςειήο αληνρήο θαη θαινππνκέλν ζε κεηαιιόηππν κε πξνζεθηηθά 
επηιεγκέλα αδξαλή. Γηαζέηεη νπιηζκό από ραιύβδηλν πιέγκα. 
Γηάζηαζε  ηεκαρίνπ  2500 Σ 600 Σ 450 mm  θαη βάξνο 1200,00 ριγ 

 

 

 
 
 
 
 
 
5. ΞΑΓΘΑΘΗ  ΖΚΗΘΘΙΗΘΝ  ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ 
 
Ξαγθάθη εκηθπθιηθό  θαηαζθεπαζκέλν  από ζθπξόδεκα ηύπνπ MAGO PETRA I 
Γηαζηάζεηο : 
Κήθνο θαζίζκαηνο  2110 ρηι,  
Ξιάηνο θαζίζκαηνο   750 ρηι 
Ύςνο θαζίζκαηνο     450 ρηι 
 Βάξνο                      795 θηι 
 
 

 
 
Κοπθή : Hκηθπθιηθή  κε θαζαξέο γσλίεο ζηηο αηρκέο. Ζ επηθάλεηα εδάθνπο ηνπ θαζίζκαηνο έρεη κηθξόηεξεο 
δηαζηάζεηο από ηελ «αλσδνκή» ηνπ θαζίζκαηνο   δεκηνπξγώληαο έλα «δόληη» ύςνπο 15 ρηι πξνθεηκέλνπ λα 
δηεπθνιύλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ  θαζηζηηθνύ ζην έδαθνο κε ηκάληεο.  

http://www.grupfabregas.com/es/parques/solicitar.php?ref_producte=C-1010
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Δγκαηάζηαζη : Ρν θαζηζηηθό ζηεξίδεηαη ζην έδαθνο κε ην βάξνο ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηή ε 
επηπιένλ ζηαζεξνπνίεζή ηνπ κε ληίδεο , έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ επηθάλεηα εδάθνπο ηνπ θαζίζκαηνο , νπέο 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάινγα ε εγθαηάζηαζε .  
λικό καηαζκεςήρ : Δηδηθό νηθνινγηθό ηζηκέλην ηύπνπ PETRA 1  
Σπώμαηα: γθξη / ιεπθό / ώρξα 
Πκςπόδεμα PETRA 1 : Ζ βάζε ηνπ πγξνύ ζθπξνδέκαηνο PETRA 1, είλαη ηζηκεληνθνλία, άκκνο, γξαλίηεο θαη 
αζηάξη, αλακεκηγκέλα κε ηελ θαηάιιειε αλαινγία λεξνύ & πξόζζεησλ, ηα νπνία είλαη πγξνπνηεηέο θαη 
ιεπθαληηθνί παξάγνληεο.  
Αναλογίερ (ζηη μάζα και ζηην επιθάνεια):  

 Άκκνο/ Ρζηκέλην : 2:3 
 Γξαλίηεο / Ρζηκέλην: 1:1 
 Θνλίακα/ Ρζηκέλην: 1:1 
 Λεξό/ Ρζηκέλην : κεηαμύ 0,3 θαη 0,35 
 Απσζεηηθό λεξνύ ζηε κάδα: πεξίπνπ 0,3-0,7% ζην βάξνο ηνπ ηζηκέληνπ 
 γξνπνηεηέο: πεξίπνπ 0,3-0,7% ζην βάξνο ηνπ ηζηκέληνπ 
 Ιεπθαληηθνί παξάγνληεο : πεξίπνπ 0,3-0,8% ζην βάξνο ηνπ ηζηκέληνπ 

Ρεσνικά σαπακηηπιζηικά  
Ρα είδε πιεξνύλ ηνπο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο UNE-EN 131981 αλαθνξηθά κε ηελ ειάρηζηε αληίζηαζε θαη 
ηηο αληνρέο.  
Ανηίζηαζη ζηην κάμτη (UNE-EN 1015-11): 8MPa (μέζη ηιμή διαθοπεηικών σπυμάηυν) 
Ανηίζηαζη ζηη ζςμπίεζη (UNE-EN 1015-11): 35MPa (μέζη ηιμή ηυν διαθοπεηικών σπυμάηυν) 
Νδηγίερ κανονιζμοί 
Ρζιμένηο: UNE-EN 80305:2001/UNE-EN 197-1:2000/CE 0099-CPD-A33-0329 (AENOR N.015-00-1513) 
Πκληπςνηέρ : UNE-EN 12620/UNE-EN 13139/UNE-EN 13043/UNE-EN 13242 
Ξπόζθεηα: ISO 140001/ISO 9001/ ISO 758 ISO 4316/UNE-EN 480-08/UNE EN 480-10/UNE-EN 480-12 
Δπξσπατθόο θαλνληζκόο 781/2001 
Δπεξεπγαζία επιθάνειαρ 
Ρν ζθπξόδεκα ηνπο, θέξεη πξνζηαζία βαζηζκέλε ζηελ εθαξκνγή ησλ 2 αθνινύζσλ πξντόλησλ:  
FILMAT 750: Ξξόθεηηαη γηα έλα πξντόλ κε δηαιύηεο βαζηζκέλνπο ζε ζηαζεξνπνηεηηθέο ξεηίλεο θαη αλζεθηηθό 
ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία. Κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ην ζθπξόδεκα απνθηά εληζρπκέλν ρξώκα ζηελ επηθάλεηα, 
πνπ δίλεη ηελ εληύπσζε ηνπ βξεγκέλνπ.  
FILMAT 783: Δθαξκόδεηαη ακέζσο κεηά ην πξώην πξντόλ γηα λα δηεπθνιύλεη ηνλ θαζαξηζκό από ιεθέδεο & 
ξύπνπο. Ν ζπλδπαζκόο ησλ δύν πξντόλησλ πξνζδίδεη εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζην λεξό θαη ηα ιάδηα ρσξίο λα 
θνιιάεη. Νη ιεθέδεο θαη νη ξύπνη επηθάλεηαο αθαηξνύληαη εύθνια κε ηε ρξήζε θαζαξηζηηθνύ ζπξέη NET 
EMPREINTE CF. Ρν ζπξεη απηό απνηειείηαη από κίγκα «πξάζηλσλ» δηαιπηώλ ζε κνξθή ηδει , λέαο γεληάο. 
Θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κεηά ηελ πάξνδν 10-15 ιεπηώλ ν ξύπνο αθαηξείηαη κε ηε ρξήζε πιαζηηθήο 
βνύξηζαο.  
Δπηπιένλ εθαξκνγή εηδηθνύ  βεξληθηνύ anti – graffiti πνπ επηηξέπεη ηελ εύθνιε απνκάθξπλζε ησλ ξύπσλ κε 
πεπηεζκέλν λεξό ή εηδηθό δηαιπηηθό .   
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6. ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ  ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ  

 

 
Διαστάσεις: 182cm X 65 X H83 

Κιλά:  560 kgr 
 

1 ημικύκλιο αποηελείηαι από 5 ηεμ. με ημιπεπίμεηπο 920  εκαηοζηά 
Απνηειείηαη: 
Monoblock θαζηζηηθό από εληζρπκέλν ηζηκέλην ρπκέλν ζε κεηαιιηθό θαινύπη, κε πιάηε. 
Ρν θάζηζκα θαη ε βάζε είλαη εμνπιηζκέλα κε ηξύπεο γηα λα δηαθεύγεη ην λεξό ηεο βξνρήο. 
Ζ πάθησζε ζην έδαθνο δελ είλαη απαξαίηεηε. 
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7. ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΝΓΔΘΡΖΠ   

Θπιηλδξηθόο απνξξηκκαηνδέθηεο 60 ιίηξσλ, ζπλνιηθνύ πιάηνπο 50 εθαηνζηώλ θαη ύςνπο 89 εθαηνζηώλ, 

πςειήο αληνρήο κε ζύζηεκα αζθαιείαο κε θιεηδί γηα απνηξνπή βαλδαιηζκώλ. Ν ζθειεηόο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από ραιύβδηλνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ 40 ρηιηνζηώλ θαη θαηαιήγεη ζε πέικαηα ζηήξημεο. Ρν 

θαιάζη, δηακέηξνπ 38 εθαηνζηώλ θαη ύςνπο 53 εθαηνζηώλ, είλαη θαηαζθεπαζκέλν από δηάηξεηε ραιύβδηλε 

ιακαξίλα πάρνπο 2 ρηιηνζηώλ.  Φηλίξηζκα κε Ζιεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ ζε απόρξσζε RAL. Ζ ζηεξέσζή 

ηνπ ζην έδαθνο πξαγκαηνπνηείηαη κε upat M10. 
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8. ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ  
 
 

 
 
 
Καταςκευι ςτακεροποιθμζνου κεραμικοφ δαπζδου τφπου ΠΡΟΛΑΣ με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά, 
πάχουσ ςυμπυκνωμζνθσ ςτρϊςθσ 6 εκ. Σο αποτζλεςμά του ζχει τθν όψθ του χωμάτινου δαπζδου, ςαν 
εκείνο όπου τρζχουν οι ακλθτζσ. Επίςτρωςθ τελικισ επιφάνειασ διαδρόμων, χϊρων κλπ με υλικό 
προερχόμενο από κραφςθ ςε τριβείο κεραμικϊν προϊόντων, πλιρωσ ψθμζνων, άριςτθσ ποιότθτασ. το 
μείγμα υπάρχει κθραϊκι γθ, ποηολάνθ, χαλαηιακι άμμοσ, κεραμάλευρο και κεραμικι ψθφίδα. υνολικά 
το αλεςμζνο κεραμίδι ςε διάφορεσ κοκκομετρίεσ είναι ςε ζνα ποςοςτό περίπου 100% των αδρανϊν του 
μίγματοσ. το μίγμα δεν πρζπει να υπάρχουν αςβεςτολικικά αδρανι ςε μορφι χαλικιοφ ι γαρμπιλιοφ, 
διότι αυτά προςδίδουν τθν αίςκθςθ του 3Α, ενϊ παράλλθλα δεν υπάρχει κακόλου ελαςτικότθτα ςτο 
ζδαφοσ. Σο ςυνδετικό υλικό είναι ζνα ειδικό πρόςμικτο κθραϊκισ γθσ και ποηολάνθσ και δεν υπάρχει 
τςιμζντο.  
Η ςτρϊςθ αυτι του τελικοφ ενιαίου πάχουσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμπίεςθσ 6 εκ., προβλζπεται να 
καταςκευαςκεί ςε υπάρχουςα πλιρωσ διαμορφωμζνθ και ςυμπυκνωμζνθ ςτρϊςθ που πλθρϊνεται 
ιδιαίτερα.  
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΕΡΑΜΙΚΟΤ ΔΑΠΕΔΟΤ ΠΡΟΛΑΣ  
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΜΕΘΟΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΣΟ  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ  BS EN 1936:1999  1,59 gr/cm3  
ΤΔΑΣΟΑΠΟΡΡΟΦΗΗ  ASTM C 1585 – 04  1.55 mm/min0.5  
ΑΣΜΟΔΙΑΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ  EN 1015-19:1999  2.53E-06 g / m2.s.Pa  
ΑΝΣΟΧΗ Ε ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΗ 
ΘΛΙΨΗ  
Uniaxial compressive strength  

Ε 103-84/4  13.27 MPa  

ΕΦΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΧΗ  
Tensile Strength  

ASTM D 3967-08  1.06 MPa  

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΤΔΡΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ  
Coefficient of Permeability  

Ε 105-86/18  k= 4.0E-10 (m/sec)  

ΧΕΗ ΤΓΡΑΙΑ -  
ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ 
ΕΔΑΦΩΝ(PROCTOR)  

E 105-86/11  ΜΕΓΙΣΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ 1.830 t/m3  
ΒΕΛΣΙΣΗ ΤΓΡΑΙΑ 14.6 %  

ΦΟΡΣΙΟ ΘΡΑΤΗ  
Axial load at failure  

ASTM D 7012  99.4 kN  

ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΗ  
Axial strain  

ASTM D 7012  1.72%  

ΜΕΣΡΟ ΕΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (μζςο)  
Modulus of elasticity (average)  

ASTM D 7012  2.1GPa  

ΚΟΚΚΟΜΕΣΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ  0 – 8 mm  
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9. ΔΜΞΛΔΠ ΓΗΑΒΑΠΔΗΠ  

 

 

 

 

 
Ρν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα αζθαινύο δηάβαζεο πεδώλ πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 
ειιεληθό Ρερληθό Θαλνληζκό «Έγθξηζε ηεο Ρερληθήο Νδεγίαο γηα ηε ρξήζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνύ 
ζεκαηνδόηε ελόο πεδίνπ ζε δηαβάζεηο πεδώλ» (Απόθ. Αξηζκ. Γ13/ν/1372, Φ.Δ.Θ. 85/23.1.2018, ηεύρνο Β).  
 
Ρν ζύζηεκα απνηειείηαη από εμαξηήκαηα πνπ πιεξνύλ κηα ζεηξά από ηζρύνπζεο Θ..Α. θαζώο θαη ειιεληθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΙΝΡ.  
Αθνξά επθπέο ζύζηεκα θσηηδόκελεο δηάβαζεο (αζηηθόο ηύπνο) κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 
θαη ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ. Κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ είηε ζε αθύιαθηεο δηαβάζεηο είηε ζε 
δηαβάζεηο νη νπνίεο δηαζέηνπλ θσηεηλό ζεκαηνδόηε 
 
Ζ εγθαηάζηαζε κίαο πιήξνπο δηπιήο δηάβαζεο πεξηιακβάλεη: • 2 θνισλάθηα 140 cm • θώηα πεδώλ • θσηεηλέο 
πηλαθίδεο • ζύζηεκα ήρνπ • δηαγξάκκηζε δηάβαζεο . 
 

 

     ΗΩΑΛΛΑ  ΠΔΟΔΚΔΡΖ 

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

 

ΙΑΚΗΑ, 10 / 02 /2022 

ΝΗ ΠΛΡΑΜΑΛΡΔΠ 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΛΖ ΣΑΙΒΑΛΡΕΖ 

ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

 

 

ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΝΙΓΑΟΖΠ 

ΚΖΣ/ΘΝΠ ΣΩΟ/ΜΗΑΠ-ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ 

& ΞΔΟ/ΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

 

 

 

ΙΑΚΗΑ,  10  /02 /2022 

Ν ΞΟΝΪΠΡ/ΛΝΠ 

ΡΚ. ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ  

& ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΩΛ ΟΘΚΗΠΔΩΛ 

 

 

 

ΠΩΡΖΟΖΠ ΟΗΕΝΠ 

ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

 

 

 

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

ΙΑΚΗΑ, 10 / 02 /2022 

Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ ΞΟ/ΛΖ  

ΓΡΔ  

 

 

 

 

ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΞΝΙΗΡΝΞΝΙΝ 

ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ  ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 
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