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1.

ΠΡΟΛΟΓΟ

Σν εγρεηξίδην αθνξά θπξίσο ηνλ επηβιέπνληα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηνλ ππεχζπλν πνηφηεηαο θηι. θαη θαζνδεγεί
απηνχο γηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά ηδηαηηέξσο γηα ηελ πξφιεςε εθβάζεσλ
πνπ αληηζηξαηεχνληαη ην ζθνπφ ηεο κειέηεο θαη έρνπλ ζπλέπεηεο ζην ζπλνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ πινπνίεζεο ελφο
έξγνπ.
ΜΔΛΔΣΔ Η/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
Παξαηίζεληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο κηα γεληθεπκέλε ζεψξεζε ησλ θπξίσλ ππνινγηζκψλ γηα ηηο βαζηθέο Η/Μ
Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ
1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΓΡΔΤΗ
1.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Η ζχληαμε ηεο κειέηεο δηθηχσλ χδξεπζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2411/86, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα
βνεζήκαηα:
α) Οηθηαθέο Δγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο K. Schulz
β) Καλνληζκφο Δζσηεξηθψλ Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
γ) Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γηθηχνπ Τδξεχζεσο ΔΤΓΑΠ
δ) Πξφηππα ΔΛΟΣ θαη DIN
1.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
Η επηινγή δηαηνκψλ ζηνπο ζσιήλεο γίλεηαη ζε θάζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζεσξψληαο φηη:
α) Οη παξνρέο ζηα ηκήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε πδξαπιηθνχο ππνδνρείο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηχπν ησλ ππνδνρέσλ βάζεη ηεο ΣΟΣΔΔ.
β) Οη παξνρέο αζξνίδνληαη ζηνπο θφκβνπο (δηαθιαδψζεηο) ηνπ δηθηχνπ.
γ) Λφγσ εηεξνρξνληζκνχ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνδνρέσλ, ππνινγίδεηαη ε παξνρή αηρκήο, απφ ηελ ζεσξεηηθή παξνρή θαη ηελ θακπχιε εηεξνρξνληζκνχ.
δ) Ο ππνινγηζκφο ησλ δηαηνκψλ γηα ην δίθηπν ηνπ θξχνπ θαη ηνπ δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη αλεμάξηεηα, ζεσξψληαο ηηο
παξνρέο πνπ ππνινγίδνληαη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν. Οη ζρέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη ππνινγηζκνί είλαη ε
εμίζσζε ζπλέρεηαο ,εμίζσζε Darcy,εμίζσζε Colebrook
ε) Οη ηξηβέο ζηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ηαθ, θξνπλνί θιπ) θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ
Γηα ηηο ηξηβέο, ιακβάλνληαη ππφςε ε αλαθπθινθνξία ιφγσ βαξχηεηαο, νη απψιεηεο πίεζεο, θαζψο θαη πηζαλή αληιία (βι. Schulz).
ζη) πηεζηηθφ
ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, ππνινγίδεηαη είηε πηεζηηθφ κε πξνπίεζε αέξα (αλαιπηηθά ζχκθσλα κε K.Schulz),
είηε απιφ πηεζηηθφ κεκβξάλεο.
2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ
2.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ απνρέηεπζεο. Η ζχληαμε ηεο κειέηεο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ
ΣΟΣΔΔ 2412/86, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα βνεζήκαηα:
α) Οηθηαθέο Δγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο K. Schulz
β) Καλνληζκφο Δζσηεξηθψλ Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
γ) Πξφηππα ΔΛΟΣ θαη ISO
2.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
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Η επηινγή δηαηνκψλ ησλ ζσιήλσλ απνρέηεπζεο ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ, ζεσξψληαο
φηη:
α) Οη ηηκέο ζχλδεζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνξξνή ησλ αθαζάξησλ λεξψλ εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ησλ ππνδνρέσλ (πίλαθαο ΣΟΣΔΔ).
β) Οη απνξξνέο αζξνίδνληαη ζηνπο θφκβνπο (δηαθιαδψζεηο) ηνπ δηθηχνπ.
γ) Λφγσ εηεξνρξνληζκνχ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνδνρέσλ, ζηνλ ππνινγηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλακελφκελε
πνζφηεηα απνξξνήο Qs
Η ηηκή ζχλδεζεο ΑWs είλαη ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο ηνπ ππνδνρέα (πρ. ν Νεξνρχηεο έρεη ΑWs = 1, ν ληπηήξαο 0.5
θιπ.)
Ο ζπληειεζηήο K εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ θηηξίνπ (πρ. γηα θαηνηθίεο Κ=0.5, γηα ζρνιεία θαη λνζνθνκεία Κ=0.7
θιπ.)
δ) Ο ππνινγηζκφο ησλ δηαηνκψλ γηα ηα νξηδφληηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
δηαηνκψλ γηα ηα θαηαθφξπθα ηκήκαηα. Δηδηθφηεξα:
Η δηαζηαζηνιφγεζε ησλ νξηδφληησλ ζσιήλσλ απνρέηεπζεο γίλεηαη κε βάζε ηελ εμίζσζε Darcy:
θαη ηελ εμίζσζε ηεο ζπλέρεηαο:
παίξλνπκε ηελ εμίζσζε απνξξνήο Q= f(J) κε βάζε ηελ νπνία γίλεηαη ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ νξηδφληησλ ζσιήλσλ.
Δμάιινπ, ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θαηαθφξπθσλ ζηειψλ γίλεηαη κε βάζε πίλαθα (βι. Schulz) ζηνλ νπνίν ε επηινγή
δηακέηξσλ 70 mm - 150 mm εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ εμαεξηζκνχ (θχξηνο, παξάπιεπξνο ή δεπηεξεχσλ) θαη
πξνθχπηεη έκκεζα απφ ηα επηηξεπφκελα ΑWs θαη Qs γηα θάζε ζπλδπαζκφ δηακέηξνπ θαη ηχπνπ εμαεξηζκνχ.
Αλάινγνη ππνινγηζκνί γίλνληαη θαη γηα ηα φκβξηα λεξά (Schulz) ππνινγίδνληαο ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
Δπηθάλεηα πξφζπησζεο, Βξνρφπησζε ,πληειεζηήο απνξξνήο,
Δπίζεο, εθφζνλ απαηηνχληαη, ππνινγίδνληαη:
Απνξξνθεηηθφο βφζξνο
επηηθή Γεμακελή
Αληιία αλχςσζεο ιπκάησλ
Γεμακελή αλχςσζεο ιπκάησλ
O ππνινγηζκφο ηεο επηηθήο Γεμακελήο γίλεηαη κε βάζε ην πιήζνο ησλ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ θαη ηελ κέζε
εκεξήζηα πνζφηεηα ιπκάησλ αλά άηνκν (βι. Schulz).
3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΙΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ
3.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Η κειέηε εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην DIN θαη ηνλ θαλνληζκφ εζσηεξηθψλ Ηιεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) Δlectrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS
β) Καλνληζκνί Ηιεθηξηθψλ Δζσηεξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
γ) Καλνληζκνί ΓΔΗ
δ) Δηδηθά Κεθάιαηα Ηιεθ/θψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη Γηθηχσλ, Γ. Σζαλάθα
ε) Σερληθφ Δγρεηξίδην FULGOR
ζη)Δζσηεξηθέο Ηιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο, Μ. Μφζρνβηηο
3.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
(α) Βαζηθέο ζρέζεηο:
Νφκνο ηνπ Χκ
Θεξκφηεηα ξεχκαηνο)
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Αληίζηαζε Κπθιψκαηνο
Ιζρχο ζην ζπλερέο ξεχκα
Ιζρχο ζην ελαιιαζζφκελν κνλνθαζηθφ
Ιζρχο ζην ηξηθαζηθφ)
(β) Πηψζε ηάζεο θαη δηαηνκή θαισδίσλ
(β1) Πηψζε ηάζεο u (V)
γηα Μνλνθαζηθφ θαη Σξηθαζηθφ
(β2) Γηαηνκή Α (mm2)
Δπηιέγεηαη θαιψδην ηέηνην, ψζηε ην ξεχκα πνπ πεξλάεη απφ ηε γξακκή λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην επηηξεπφκελν
ξεχκα ηνπ θαισδίνπ θαη ηαπηφρξνλα ε πξνθχπηνπζα πηψζε ηάζεο λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ επηζπκεηή Γηα ηελ
εχξεζε ηνπ επηηξεπφκελνπ ξεχκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε ην είδνο ηνπ θαισδίνπ, ην κέζν φδεπζεο, ε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία θαισδίνπ, θαη ν ηξφπνο δηάηαμεο θαη ιεηηνπξγίαο.
(β3) Όξγαλα πξνζηαζίαο
Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη ζε θάζε γξακκή κε έλαλ απφ ηνπο δχν παξαθάησ ηξφπνπο:
Δπηιέγεηαη φξγαλν πξνζηαζίαο ψζηε ην επηηξεπφκελν ξεχκα λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ξεχκα ηεο γξακκήο
Δπηιέγεηαη φξγαλν πξνζηαζίαο ψζηε ην επηηξεπφκελν ξεχκα λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ξεχκα ηεο γξακκήο, θαη
ην κέγεζφο ηνπ λα είλαη ην ακέζσο κηθξφηεξν ηεο επηηξεπφκελεο έληαζεο ηνπ θαισδίνπ
(β4) Τπνινγηζκφο ξεχκαηνο βξαρπθπθιψζεσο
4. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΧΣΙΜΟΤ
4.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Γηα ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ππνινγηζκψλ θσηνκεηξηθψλ ππνινγηζκψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ άιισλ θαη ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) Lighting DC Pritchard
β) Σερληθά εγρεηξίδηα Philips, Siemens θ.α.
4.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη κε βάζε ηηο αλαιπηηθέο εμηζψζεηο ηεο θσηνκεηξίαο. Πξψηα απ’ φια πξνζδηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ θσηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ γεσκεηξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ρψξνπ θαη ηεο απφδνζεο
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσηηζηηθψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ. ηελ ζπλέρεηα γίλνληαη αλαιπηηθνί θσηνκεηξηθνί ππνινγηζκνί βάζεη ηεο δηάηαμεο ησλ θσηηζηηθψλ ζηνλ ρψξν. Αλαιπηηθφηεξα ππνινγίδνληαη:
α) ν αξηζκφο n ησλ απαηηνχκελσλ θσηηζηηθψλ ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο επηζπκεηήο ζηάζκεο θσηηζκνχ Δ (ζε Lux)
γηα θάζε ρψξν
β) ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ πίλαθεο βάζεη ηνπ Γείθηε Υψξνπ Κ θαη ηηο αληαλαθιάζεηο
ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ρψξνπ. 
γ) Αθνχ ππνινγηζηεί ν αξηζκφο ησλ θσηηζηηθψλ θαη νξηζηεί ε δηάηαμή ηνπο γίλεηαη αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ησλ
εληάζεσλ ζε θάζε ζεκείν θαη πξνθχπηεη ην θσηνκεηξηθφ δηάγξακκα εληάζεσλ (αξηζκεηηθά θαη γξαθηθά).
δ) Τπνινγίδεηαη ε ζπληζηακέλε φισλ ησλ ζπληζησζψλ άκεζνπ θσηηζκνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ θ θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ θσηηζκφ κηαο επηθάλεηαο,
ε) Γηα θάζε θσηηδφκελν ρψξν ππνινγίδνληαη νη παξαθάησ ρξήζηκνη δείθηεο:
Δav: ε κέζε ηηκή ηεο έληαζεο ζην επίπεδν παξαηήξεζεο (lux)
Emin: ε ειάρηζηε έληαζε ζην επίπεδν παξαηήξεζεο (lux)
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Emax: ε κέγηζηε ηηκή ηεο έληαζεο ζην επίπεδν παξαηήξεζεο (lux)
Emin/Emax: ν ιφγνο ηεο ειάρηζηεο πξνο ηελ κέγηζηε έληαζε
Emin/Eav: ν ιφγνο ηεο ειάρηζηεο πξνο ηελ κέζε έληαζε
5. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΔΡΙΜΟΤ
5. 1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Η κειέηε αεξηζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία Ashrae, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) ASHRAE Handbook of Fundamentals
β) ASHRAE Handbook of Systems
γ) ASHRAE Standards for Natural and Mechanical Ventilation
δ) Carrier Handbook of Air Conditioning System Design
ε) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,
ζη)Αεξηζκφο θαη Κιηκαηηζκφο Κ. Λέθα
5.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
α) Οη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ελαιιαθηηθά ζηηο αθφινπζεο κεζνδνινγίεο:
Ίζσλ Σαρπηήησλ (ίζε ηαρχηεηα αέξα ζε θάζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ).
Ίζσλ Σξηβψλ (equal friction) ζηελ νπνία νη ηξηβέο ηνπ αέξα αλά κνλάδα κήθνπο είλαη ζηαζεξέο θαη ην δίθηπν φζν
πην ζπκκεηξηθφ γίλεηαη αλάθηεζεο ηεο ζηαηηθήο πίεζεο, φπνπ ε εθινγή ησλ δηαζηάζεσλ ζε έλα θιάδν γίλεηαη έηζη,
ψζηε ε αχμεζε ηεο ζηαηηθήο πίεζεο (αλάθηεζε εμαηηίαο κείσζεο ζηελ ηαρχηεηα) ζε θάζε θφκβν ή ζηφκην λα αληηζηαζκίδεη αθξηβψο ηελ απψιεηα ηξηβήο ζην ακέζσο επφκελν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο.
β) Ο ππνινγηζκφο ηεο παξνρήο ηνπ αέξα ζηνλ αεξαγσγφ ππνινγίδεηαη ελαιιαθηηθά:
β1) είηε πξνζεγγηζηηθά :
β2) είηε κε αλαιπηηθνχο ςπρξνκεηξηθνχο ππνινγηζκνχο, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη ην P κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα.
γ) Τπνινγίδνληαη νη απψιεηεο ηξηβψλ δηθηχνπ αεξαγσγψλ πνπ νθείινληαη:
γ1) ηηο απψιεηεο ηξηβψλ ηνπ πιηθνχ ησλ αεξαγσγψλ:
γ2) ηηο απψιεηεο ηξηβψλ ιφγσ εμαξηεκάησλ (γσλίεο, ηαθ θιπ)
δ) Πξνζδηνξίδεηαη ε Ιζνδχλακε Γηάκεηξνο θπθιηθνχ αγσγνχ d πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε:
ε) Ο ζφξπβνο ησλ ζηνκίσλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνζεγγηζηηθή ζρέζε (Hubert):
ζη) Πξνζδηνξίδνληαη ηα Βειελεθή ησλ ζηνκίσλ :
6. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΙΟΤ
6.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
H κειέηε δηθηχνπ θαπζίκσλ αεξίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2471/86, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα βνεζήκαηα:
α) Ιnstallation de Gaz, Cahier les charges, DTU 61.1, 1972
β) DVGW-TRGI, Technische Regeln fur Gas-Installationen 1979
γ) Πξφηππα ΔΛΟΣ θαη DIN
6.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
ηνπο ππνινγηζκνχο ιακβάλεηαη αλψηαην φξην ηαρχηεηαο 2.0 έσο 3.0 m/s, θαζψο επίζεο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ
1.3 mbar γηα ηηο ηξηβέο ηνπ δπζκελέζηεξνπ θιάδνπ. Δηδηθφηεξα, ε επηινγή δηαηνκήο γίλεηαη ρσξηζηά ζε θάζε ηκήκα
ηνπ δηθηχνπ, ζεσξψληαο φηη:
α) Οη παξνρέο ζηα ηκήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζπζθεπέο αεξίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ηχπν ησλ ζπζθεπψλ ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο ΣΟΣΔΔ.
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β) Οη παξνρέο αζξνίδνληαη ζηνπο θφκβνπο (δηαθιαδψζεηο) ηνπ δηθηχνπ.
γ) Οη ηξηβέο ππνινγίδνληαη πξνζεγγηζηηθά γηα λεκαηηθή ξνή θαη γηα ηπξβψδε ξνή
δ) Τπνινγίδνληαη νη ηξηβέο ζηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ηαπ, θξνπλνί θιπ) θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ
ε) ηα αλνδηθά ηκήκαηα δεκηνπξγνχληαη ιφγσ άλσζεο αξλεηηθέο ηξηβέο
7. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΤΡΟΒΔΗ
7.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Η κειέηε εγθαηάζηαζεο κφληκνπ ππξνζβεζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε λεξφ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΣΟΣΔΔ 2451/86,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα βνεζήκαηα:
α) Π.. Μφληκα Ππξνζβεζηηθά πζηήκαηα (1981)
β) Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζίαο θηηξίσλ ΠΓ 71/88
γ) Μέηξα ππξνπξνζηαζίαο βηνκεραληθψλ εγθ/ζεσλ Τπ. Απφθ. 7755-160/88
δ) Πξφηππα ΔΛΟΣ, DIN, NFPA
7.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
Οη ππνινγηζκνί ζηεξίδνληαη ζηηο παξαδνρέο:
α) Οη παξνρέο ζηα ηκήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε ππνδνρείο ππξφζβεζεο είλαη 55 l/min γηα ηα sprinklers θαη 380
l/min γηα ηηο θσιηέο.
β) Οη παξνρέο αζξνίδνληαη ζηνπο θφκβνπο (δηαθιαδψζεηο) ηνπ δηθηχνπ.
γ) Οη ππνδνρείο ππξφζβεζεο νκαδνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ θαη θάησ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ΣΟΣΔΔ. Θεσξείηαη, φηη νη ππνδνρείο θάζε νκάδαο ζα δνπιεχνπλ ηαπηφρξνλα.
δ) Λφγσ κε ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππνδνρέσλ, ζηνλ ππνινγηζκφ ιακβάλεηαη ππφςε ε παξνρή αηρκήο ε νπνία ππνινγίδεηαη ζε θάζε θιάδν απφ ηελ δπζκελέζηεξε νκάδα ππνδνρέσλ πνπ "βιέπεη" ν θιάδνο, δειαδή εθείλε ηελ νκάδα πνπ έρεη άζξνηζκα παξνρψλ κεγαιχηεξν απφ ηηο ππφινηπεο.
Γηα ηνπο πδξαπιηθνχο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ε εμίζσζε ζπλέρεηαο, ε εμίζσζε Darcy ε εμίζσζε
Colebrook
ε) Τπνινγίδνληαη νη ηξηβέο ζηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ηάθ, θξνπλνί θιπ) θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ ζη) Τπνινγίδεηαη πηεζηηθφ κε πξνπίεζε αέξα (αλαιπηηθά ζχκθσλα κε K.Schulz).
8. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΘΔΡΜΑΝΗ
8.1 ΜΔΛΔΣΗ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΑΠΧΛΔΙΧΝ
8.1.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Η κειέηε ζεξκηθψλ απσιεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία DIN 4701 θαη ηηο 2421/86 (κέξνο 1 & 2) θαη
2427/86 ΣΟΣΔΔ, ελψ αθφκα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) Δrlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag
β) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,
γ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag
δ) Κεληξηθέο Θεξκάλζεηο, Β. ειινχληνο
ε) Eγρεηξίδην γηα ηνλ Μεραληθφ ζεξκάλζεσλ Garms/Pfeifer (ΣΔΔ)
8.1.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
Με βάζε ην DIN 4701, νη ζεξκηθέο απψιεηεο ελφο ρψξνπ ζπλίζηαληαη απφ:
α) Απψιεηεο ζεξκνπεξαηφηεηαο Qo, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα πεξηβάιινληα δνκηθά ζηνηρεία (ηνίρνη, αλνίγκαηα,
δάπεδα, νξνθέο θιπ)
β) Απψιεηεο ιφγσ πξνζαπμήζεσλ.
γ) Απψιεηεο αεξηζκνχ ρψξνπ QL.
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8.2. ΜΔΛΔΣΗ ΘΔΡΜΟΜΧΝΟΗ
8.2.1. ΔΙΑΓΧΓΗ
Η κειέηε ζεξκνκφλσζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Θεξκνκφλσζεο (ΦΔΚ 362/4.7.79), θαζψο θαη ηηο Οδεγίεο Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ κειεηψλ ζεξκνκφλσζεο (19/9/78 Α.Π. 26354/476).
8.2.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
α) Η αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο 1/Λ ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ
β) Η αληίζηαζε ζεξκνπεξαηφηεηαο 1/k
γ) Οξίδεηαη ν κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο km ηνπ θηηξίνπ:
δ) O ζπληειεζηήο km δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ πίλαθα 6 ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο γηα
ηελ γεσγξαθηθή δψλε (Α,Β ή Γ) ηνπ θηηξίνπ, θαη γηα ηελ ηηκή ηνπ ιφγνπ F/V (επηθάλεηαο πξνο φγθν).
ε) Ιζρχνπλ νη αθφινπζνη πεξηνξηζκνί:
km(W,F) < 1.6 kcal/m2hoC γηα θάζε φξνθν
kW = < 0.6 kcal/m2hoC

γηα θάζε πξνζαλαηνιηζκφ

ζη) Οη ηνίρνη δηαρσξηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηα δάπεδα, αλάινγα κε ηελ δψλε Α, Β ή Γ έρνπλ k κηθξφηεξν απφ
2.6, 1.6 θαη 0.6 αληίζηνηρα.
8.3 ΜΔΛΔΣΗ ΜΟΝΟΧΛΗΝΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΘΔΡΜΑΝΗ
8.3.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Η κειέηε κνλνζσιήληνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο δίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία DIN 4701 θαη ηηο 2421/86
(κέξνο 1 & 2) θαη 2427/86 ΣΟΣΔΔ, ελψ αθφκα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) Δrlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag
β) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,
γ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag
δ) Κεληξηθέο Θεξκάλζεηο, Β. ειινχληνο
ε) Eγρεηξίδην γηα ηνλ Μεραληθφ ζεξκάλζεσλ Garms/Pfeifer (ΣΔΔ)
ζη)Πξφηππα ΔΛΟΣ θαη DIN
8.3.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
α) Αθνινπζείηαη ε αξρή ηεο απηφκαηεο εμηζνξξφπεζεο, γλσζηή θαη ζαλ κέζνδνο ησλ “ίζσλ πηψζεσλ πίεζεο”,
δειαδή εμαζθαιίδνληαη ίζεο ηξηβέο γηα νκνηφκνξθε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζηα θπθιψκαηα, φπσο άιισζηε θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνπο ππνινγηζκνχο. Ξεθηλψληαο απφ ηνπο πάλσ νξφθνπο (επίπεδα) θαη θαηεβαίλνληαο, νη ηξηβέο
ησλ θπθισκάησλ ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ είλαη ίζεο κε απηέο ηνπ παξαπάλσ, αθνχ βέβαηα πξνζηεζεί θαη ε ηξηβή
ηεο θαηαθφξπθεο ζηήιεο.
β) Οη ππνινγηζκνί ζηα θπθιψκαηα γίλνληαη αλαιπηηθά κε ηελ βνήζεηα ηεο εμίζσζεο ζπλέρεηαο, εμίζσζεο Darcy θαη
εμίζσζεο Colebrook
γ) Γίλεηαη ε επηινγή ησλ ζσκάησλ απφ ηνπο πίλαθεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
H ελαιιαθηηθά:
α) Αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ησλ “ίζσλ πηψζεσλ ζεξκνθξαζίαο”, δειαδή ζε θάζε θχθισκα ε πηψζε ζεξκνθξαζίαο
είλαη ε ίδηα. Σν πξφγξακκα ππνινγίδεη ηελ ξχζκηζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηηο ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο θάζε θπθιψκαηνο, κε αλαιπηηθνχο πδξαπιηθνχο ππνινγηζκνχο (βι. παξαθάησ ζρέζεηο).
β) Οη ππνινγηζκνί ζηα θπθιψκαηα γίλνληαη αλαιπηηθά κε ηελ βνήζεηα ηεο εμίζσζε ζπλέρεηαο
ηεο εμίζσζεο Darcy, ηεο εμίζσζεο Colebrook απφ ηνπο πίλαθεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
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8.4.ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΧΛΗΝΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΘΔΡΜΑΝΗ
8.4.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙΔΙΑΓΧΓΗ
Η κειέηε δηζσιήληνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο γίλεηαη ε ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία DIN 4701 θαη ηηο 2421/86
(κέξνο 1 & 2) θαη 2427/86 ΣΟΣΔΔ, ελψ αθφκα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) Δrlaeterungen zur DIN 4701/83, mit Beispielen, Werner-Verlag
β) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik,
γ) Rietschel, Raiss, Heiz und Klimatechnik, Springer-Verlag
δ) Κεληξηθέο Θεξκάλζεηο, Β. ειινχληνο
ε) Δγρεηξίδην γηα ηνλ Μεραληθφ ζεξκάλζεσλ Garms/Pfeifer (ΣΔΔ)
ζη) Πξφηππα ΔΛΟΣ θαη DIN
8.4.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
Η επηινγή δηαηνκψλ ζηνπο ζσιήλεο γίλεηαη ζε θάζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ, ζεσξψληαο φηη:
α) Οη παξνρέο ζηα ηκήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζεξκαληηθά ζψκαηα θαζνξίδνληαη απφ ηελ ζρέζε θνξηίνπ θαη
πηψζεο ζεξκνθξαζίαο:
β) Οη παξνρέο αζξνίδνληαη ζηνπο θφκβνπο (δηαθιαδψζεηο) ηνπ δηθηχνπ.
γ) Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη αλαιπηηθά θαη βαζίδνληαη ζηηο ζρέζεηο εμίζσζεο ζπλέρεηαο, εμίζσζεο Darcy θαη εμίζσζεο Colebrook
δ) Η επηινγή ησλ ζσκάησλ γίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.
ε) Οη ηξηβέο ζηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ηάθ, θξνπλνί θιπ) θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ ππνινγίδνληαη πξνζεγγηζηηθά
8.5. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΣΗΜΑΣΟ FAN-COIL
8.5.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
Η κειέηε ζπζηήκαηνο fan coil βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν Ashrae θαη ζηελ αθφινπζε βηβιηνγξαθία:
α) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik
β) VDI Kuehlastregeln, VDI 2078
γ) Αεξηζκφο θαη Κιηκαηηζκφο Κ. Λέθα
δ) Carrier Handbook of Air Conditioning System Design
ε) ASHRAE Handbook of Systems
ζη)ASHRAE Handbook of Equipment
8.5.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
H επηινγή δηαηνκήο ζσιήλα ζε θάπνην ηκήκα δηθηχνπ γίλεηαη δεδνκέλεο ηεο παξνρήο θαη κε πεξηνξηζκφ γηα ηελ
ηαρχηεηα. Δηδηθφηεξα, νη ππνινγηζκνί γίλνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ:
α) Οη παξνρέο ζηα ηκήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε κνλάδεο Fan Coils θαζνξίδνληαη απφ ηελ απφδνζε ησλ Fan Coils
ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ή ηα δηαγξάκκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζηψλ πεξηβάιινληνο, λεξνχ θιπ. Η δηαηνκή ηνπ ζσιήλα ζα επηιεγεί κε βάζε ηελ παξνρή γηα ηελ δπζκελέζηεξε ψξα (δειαδή ηελ κέγηζηε παξνρή).
β) Οη παξνρέο αζξνίδνληαη ζηνπο θφκβνπο (δηαθιαδψζεηο) ηνπ δηθηχνπ.
γ) Οη ζρέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο είλαη ε εμίζσζε ζπλέρεηαο ε εμίζσζε Darcy ε εμίζσζε
Colebrook
δ) Οη ηξηβέο ζηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ηαπ, θξνπλνί θιπ) θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ ππνινγίδνληαη πξνζεγγηζηηθά
Η πηψζε πίεζεο κέζα ζε θάζε κνλάδα FCU, ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά, κε βάζε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ αληίζηαζε δ
πνπ δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο .
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9.EΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ
9.1. ΜΔΘΟΓΟ CARRIER
9.1.1. KANONIΜΟΙ
Η κειέηε γίλεηαη έγηλε ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία Carrier, αθνινπζψληαο επίζεο ηηο νδεγίεο ηεο 2425/86 ΣΟΣΔΔ θαη ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) Recknagel-Sprenger, Taschenbuch fuer Heizung und Klimatechnik
β) VDI Kuehlastregeln, VDI 2078
γ) Carrier Handbook of Air Conditioning System Design
δ) Αεξηζκφο θαη Κιηκαηηζκφο Κ. Λέθα
9.1.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
Αθνινπζψληαο πηζηά ηελ Carrier, ην ςπθηηθφ θνξηίν (ή ζεξκηθφ θέξδνο) ελφο ρψξνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα
ησλ θνξηίσλ πνπ νθείινληαη ζηηο αθφινπζεο αηηίεο:
1. Δμσηεξηθνί ηνίρνη
2. Οξνθέο
3. Δζσηεξηθνί ηνίρνη
4. Γάπεδα
5. Αλνίγκαηα
6. Φνξηία θσηηζκνχ
7. Τπνινγηζκφο θνξηίσλ αηφκσλ
8. Φνξηία ζπζθεπψλ
9. Φνξηία απφ ραξακάδεο
10. Αεξηζκφο
9.2. ΜΔΘΟΓΟ ΑSHRAE
9.2.1. KANONIΜΟΙ
H κειέηε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία Ashrae, αθνινπζψληαο επίζεο ηηο νδεγίεο ηεο 2425/86 ΣΟΣΔΔ θαη
ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) ASHRAE Handbook of Fundamentals
β) ASHRAE Handbook of Applications
γ) ASHRAE Handbook of Systems
δ) ASHRAE Handbook of Equipment
ε) ASHRAE Standards for Natural and Mechanical Ventilation
ζη)ASHRAE Cooling and Heating Load Calculation Manual ASHRAE GRP 158
9.2.1 ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
χκθσλα κε ηελ Ashrae, ην ςπθηηθφ θνξηίν (ή ζεξκηθφ θέξδνο) ελφο ρψξνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ πνπ νθείινληαη ζηηο αθφινπζεο αηηίεο:
1. Δμσηεξηθνί ηνίρνη
2. Οξνθέο
3. Δζσηεξηθνί ηνίρνη
4. Γάπεδα
5. Αλνίγκαηα
6. Φνξηία θσηηζκνχ
7. Τπνινγηζκφο θνξηίσλ αηφκσλ
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8. Φνξηία ζπζθεπψλ
9. Φνξηία απφ ραξακάδεο
10. Αεξηζκφο
9.3. ΜΔΘΟΓΟ Ashrae TFM
9.3.1. KANONIMOI
H παξνχζα κειέηε έγηλε ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία Ashrae TFM , αθνινπζψληαο επίζεο ηηο νδεγίεο ηεο
2425/86 ΣΟΣΔΔ θαη ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) ASHRAE Handbook of Fundamentals
β) ASHRAE Handbook of Applications
γ) ASHRAE Handbook of Systems
δ) ASHRAE Handbook of Equipment
ε) ASHRAE Standards for Natural and Mechanical Ventilation
ζη)ASHRAE Cooling and Heating Load Calculation Manual ASHRAE GRP 158
9.3.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
Α. ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΘΔΡΜΙΚΟ ΚΔΡΓΟ
χκθσλα κε ηελ Ashrae TFM, ην εμσηεξηθφ ζεξκηθφ θέξδνο ελφο ρψξνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ πνπ νθείινληαη ζηηο αθφινπζεο αηηίεο:
1. Eμσηεξηθνί ηνίρνη θαη νξνθέο
2. Δζσηεξηθνί ηνίρνη
3. Γάπεδα
4. Αλνίγκαηα
Β. ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΘΔΡΜΙΚΟ ΚΔΡΓΟ
χκθσλα κε ηελ Ashrae TFM, ην εζσηεξηθφ ζεξκηθφ θέξδνο ελφο ρψξνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζεξκηθψλ θεξδψλ πνπ νθείινληαη ζηηο αθφινπζεο αηηίεο:
1. Θεξκηθφ θέξδνο θσηηζκνχ
2. Τπνινγηζκφο ζεξκηθνχ θέξδνπο αηφκσλ
3. Θεξκηθά θέξδε ζπζθεπψλ
Γ. ΘΔΡΜΙΚΟ ΚΔΡΓΟ ΑΠΟ ΑΔΡΙΜΟ ΚΑΙ ΥΑΡΑΜΑΓΔ
1. Θεξκηθφ θέξδνο απφ ραξακάδεο
2. Αεξηζκφο
Γ. ΦΤΚΣΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ
10. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΧΝ
10.1. ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ ΜΔ ΤΡΜΑΣΟΥΟΙΝΑ
10.1.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ EIΑΓΧΓΗ
Η κειέηε γίλεηαη ζχκθσλα κε ΔΛΟΣ ΔΝ 81.2, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 81.2.
β) Αλειθπζηήξεο Μειέηε-Τπνινγηζκνί, Φ. Γεκφπνπινπ, Αζήλα 1990.
γ) Σερληθά Δγρεηξίδηα θαη εκεηψζεηο KLEEMANN.
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10.1. 2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
α) Γεληθά ηνηρεία Αλειθπζηήξα
Δκβαδφλ επηθάλεηαο ζαιάκνπ (F): Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο αηφκσλ, φηαλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ κειεηεηή, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1.2 ηνπ ΔΛΟΣ 81.2.
Ολνκαζηηθφ θνξηίν αλειθπζηήξα (Q): Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αλειθπζηήξα θαη εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
απφ ηνλ κειεηεηή, γηα :
α) Αλειθπζηήξεο αηφκσλ :
β) Αλειθπζηήξεο Ννζνθνκείσλ:
γ) Αλειθπζηήξεο Ορεκάησλ:
δ) Αλειθπζηήξεο Φνξηίσλ:
β) πξκαηφζρνηλν, Σξνραιία, Άμνλαο Σξνραιίαο
Γηα ηελ επηινγή ζπξκαηφζρνηλσλ, ηξνραιίαο θαη άμνλα ηξνραιίαο γίλνληαη νη παξαθάησ ππνινγηζκνί:
1. Έιεγρνο αληνρήο ζπξκαηφζρνηλνπ
2. Τπνινγηζκφο δηακέηξνπ ηξνραιίαο
3. Έιεγρνο ηάζεο άμνλα ηξνραιίαο
γ) Έκβνιν, Κχιηλδξνο, Αγσγφο Σξνθνδνζίαο
Γηα ηελ επηινγή εκβφινπ - θπιίλδξνπ - αγσγνχ ηξνθνδνζίαο γίλνληαη νη παξαθάησ έιεγρνη:
1. Έιεγρνο εκβφινπ ζε ιπγηζκφ.
2. Έιεγρνο ηνηρσκάησλ εκβφινπ ζε πίεζε
3. Έιεγρνο ηνηρσκάησλ εκβφινπ ζε πίεζε
4. Έιεγρνο ηνηρσκάησλ αγσγνχ ηξνθνδνζίαο ζε πίεζε
δ) Μνλάδα Ιζρχνο
Γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο ειάρηζηεο παξνρήο αληιίαο θαη ηεο ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο θηλεηήξα γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ:
1. Απαηηνχκελε παξνρή αληιίαο
2. Απαηηνχκελε νλνκαζηηθή ηζρχο θηλεηήξα
ε) Οδεγνί
Γηα ηελ επηινγή νδεγψλ γίλνληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη, πνπ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηα "απνηειέζκαηα". Πρ.
ζηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ηα βάξε πιαηζίνπ θαη πφξησλ δίλνληαη κεδέλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βάξνο ζαιακίζθνπ) θαη γηα πιάγηα αλάξηεζε θαη έλαλ νδεγφ, νη έιεγρνη είλαη:
1. Έιεγρνο ζπλνιηθήο θαηαπφλεζεο ησλ νδεγψλ ζε θάκςε θαη ιπγηζκφ γηα ιεηηνπξγία αξπάγεο
10.2. ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΙ ΑΝΔΛΚΤΣΤΡΔ
10.2.1. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ EIΑΓΧΓΗ
Η κειέηε γίλεηαη ζχκθσλα κε ΔΛΟΣ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα αθφινπζα βνεζήκαηα:
α) Διιεληθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ81 (Βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθε ζηηο 26/06/85).
β) Αλειθπζηήξεο Μειέηε-Τπνινγηζκνί, Φ. Γεκφπνπινπ, Αζήλα 1990.
γ) Σερληθά Δγρεηξίδηα θαη εκεηψζεηο KLEEMANN.
10.2.2. ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
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α) Γεληθά ηνηρεία Αλειθπζηήξα
Δκβαδφλ επηθάλεηαο ζαιάκνπ (F): Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο αηφκσλ, φηαλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ κειεηεηή, ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1.2 ηνπ ΔΛΟΣ 81.1.
Ολνκαζηηθφ θνξηίν αλειθπζηήξα (Q): Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αλειθπζηήξα θαη εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
απφ ηνλ κειεηεηή,
β) Οδεγνί
Γηα ηελ επηινγή νδεγψλ, αξκνθαιππηξψλ θαη θνριηψλ γίλνληαη νη παξαθάησ έιεγρνη:
1. Έιεγρνο ησλ επζπληήξησλ ξάβδσλ ζε εθειθπζκφ:
2. Έιεγρνο ησλ αξκνθαιππηξψλ ζε εθειθπζκφ:
3. Έιεγρνο ησλ θνριηψλ ζχλδεζεο ζε δηάηκεζε:
4. Έιεγρ. ησλ επζπλη. ξάβδσλ ζε ιπγηζκφ, φηαλ νη επζπλη. ξάβδνη είλαη παθησκέλεο ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξέαηνο:
γ) πξκαηφζρνηλα Αλάξηεζεο
Γηα ηελ επηινγή δηακέηξνπ ζπξκαηφζρνηλσλ γίλεηαη ν ζρεηηθφο έιεγρνο:
δ) Σξνραιία Σξηβήο
Γηα ηελ επηινγή δηακέηξνπ ηξνραιίαο γίλνληαη νη παξαθάησ ππνινγηζκνί:
1. Τπνινγηζκφο αληνρήο ζε πίεζε επηθαλείαο (πίεζε ζπξκαηφζρνηλσλ επί ησλ απιαθψλ) :
2. Τπνινγηζκφο αζθάιεηαο έλαληη νιηζζήζεσο ζπξκαηφζρνηλσλ
ε) Ιζρχο Κηλεηήξα
Τπνινγίδεηαη ε απαηηνχκελε ηζρχο θηλεηήξα
ζη) Πεξηνξηζηήξαο Σαρχηεηαο
Γηα ηελ επηινγή ηεο δηακέηξνπ ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ θαη ηεο ηξνραιίαο ηνπ πεξηνξηζηήξα γίλνληαη νη παξαθάησ
έιεγρνη:
1. Έιεγρνο αληνρήο ζπξκαηφζρνηλνπ
2. Τπνινγηζκφο αληνρήο ζε πίεζε επηθαλείαο (πίεζε ζπξκαηφζρνηλσλ επί ησλ απιαθψλ) :
3. Τπνινγηζκφο αζθάιεηαο έλαληη νιηζζήζεσο ζπξκαηφζρνηλσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο αξπάγεο.
δ) Πξνζθξνπζηήξεο
Γηα ηνπο επηιεγφκελνπο πξνζθξνπζηήξεο γίλνληαη νη παξαθάησ ππνινγηζκνί:
1. Τπνινγηζκφο ειάρηζηνπ κήθνπο δηαδξνκήο
2. Τπνινγηζκφο ζηαηηθνχ θνξηίνπ
β. πξνζθξνπζηήξεο αληίβαξνπ :

2.

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ

2.1

Γενικά

Γηα ηελ άκεζε θαη δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη
νη επφκελνη επνπηηθνί πίλαθεο.
Απηνί νη πίλαθεο ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (κεληαία, ηξηκεληαία θηι) ή εθηάθησο, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθπνλνχκελεο κειέηεο, ελψ παξάιιεια, επηηξέπνπλ λα ππάξρεη επνπηεία θαη έιεγρνο ηεο πνξείαο ηεο κειέηεο θαζψο θαη ε έγθαηξε παξέκβαζε γηα επίιπζε
ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ.
Τπεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηεο ΓΤ θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθψλ
πηλάθσλ θαη εθζέζεσλ πξνφδνπ ν Δπηβιέπσλ Μεραληθφο.

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ
Ππόηςπα Σεύση για Πεπιθεπειακά Έπγα

Οδηγόρ Δπίβλετηρ Μελεηών και Καηαζκεςών

Δπίβλετη μελεηών – Κηιπιακά Έπγα
Ηλεκηπομησανολογική Μελέηη

2.2

Οπιζμοί (ζύμθυνα με ηο ΠΓ 346/98 και ηο Ν 716/77)

Κχξηνο ηνπ έξγνπ : ……………………………..
Δξγνδφηεο / Αλαζέηνπζα Τπεξεζία :................................
Πξντζηακέλε Αξρή: .........................................
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία: ....................................
Παξέρσλ Τπεξεζίεο: ν θάηνρνο κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ή φπνηνο λνκηκνπνηείηαη λα αλαιάβεη εθπφλεζε κειέηεο ηνπ
Γεκνζίνπ.
Δπηβιέπσλ Μεραληθφο: ………………………….

2.3

σεηικά Ένηςπα

Πίλαθαο 1.

Παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ρξνληθψλ – θπζηθψλ παξακέηξσλ ηεο κειέηεο
Δμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηνπνηνχκελν θπζηθφ αληηθείκελν

Πίλαθαο 2.

Παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ – πνηνηηθψλ παξακέηξσλ ηεο κειέηεο.
Δμαζθαιίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ.

Πίλαθαο 3.

Παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ - νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ ηεο κειέηεο.
Δμαζθαιίδεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ηεο κειέηεο αιιά θαη ζπλνιηθά ηνπ
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηνπνηνχκελν θπζηθφ αληηθείκελν.

Δθζέζεηο Δπηβιέπνληα Μειέηεο (Πξνφδνπ - Πνηφηεηαο): πλνδεχνπλ ηνπο ελεκεξσκέλνπο Πίλαθεο 1/2/3 εληνπίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πάζεο θχζεο πνπ αλαθχπηνπλ (αηέιεηεο κειεηψλ, θαζπζηεξήζεηο ηεο ίδηαο ηεο Τπεξεζίαο
ή άιισλ ζπλαξκφδησλ ή ηξίησλ Φνξέσλ, πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ή αδεηνδφηεζεο θηι.) πξνηείλνληαο ηαπηφρξνλα ιχζεηο θαη ελέξγεηεο πξνο άξζε ησλ εκπνδίσλ θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.

Οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ Πινάκυν
ηήιεο :
1.

Αχμσλ αξηζκφο βαζηθήο δξαζηεξηφηεηαο – ζηαδίνπ εθπφλεζεο κειέηεο. ηνπο πίλαθεο πεξηιακβάλνληαη
φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο (εξγαζίεο), γηα θάζε ζηάδην κειέηεο, νη νπνίεο έρνπλ νξηζζεί ζηελ ίδηα ηε χκβαζε ή
κε παξαπνκπή απφ ηε χκβαζε ζην ΠΓ 696/74.

2.

Πεξηγξαθή βαζηθήο δξαζηεξηφηεηαο – ζηαδίνπ εθπφλεζεο κειέηεο.

3.

Ηκεξνκελία Έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη εγθεθξηκέλνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο.

4.

Πξαγκαηηθή Ηκεξνκελία Έλαξμεο.

5.

Ηκεξνκελία Λήμεο δξαζηεξηφηεηαο βάζεη εγθεθξηκέλνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο.

6.

Πξαγκαηηθή Ηκεξνκελία Λήμεο.

7.

Πνζνζηφ εξγαζίαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ πίλαθα.

8.

Έθζεζε Προόδοσ Δπηβιέπνληα πνπ αθνξά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ. πληάζζεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ θαζνξίδεη ν Πξντζηάκελνο ΓΤ ή ε χκβαζε, ζπλνδεχνληαο ηνλ πίλαθα (πνπ ζπληάζζεηαη
ππνρξεσηηθά ζε θάζε Πξνγξακκαηηζκέλε Λήμε απηνηεινχο ηαδίνπ Μειέηεο), θαη ζεκεηψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηεο Έθζεζεο θαη ε εκεξνκελία ζχληαμήο ηεο .

9.

εκεηψλεηαη ε εκεξνκελία θαη ν αξηζκφο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ζηαδίνπ ή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο κειέηεο
πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζηήιε 2.

10.

Αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο
ηνπ πίλαθα θαη αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα – ζηάδην κειέηεο ηεο ζηήιεο 2.

11.

Αλαγξάθεηαη ζρεηηθή κλεία επίζεκνπ εγγξάθνπ ηνπ Δπηβιέπνληα ή ηνπ Σερληθνχ πκβνχινπ ηεο Τπεξεζίαο, ην νπνίν έρεη θνηλνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη πεξηέρεη παξαηεξήζεηο ή δηνξζψζεηο επί ηνπ κειεηεηηθνχ
έξγνπ – πξντφληνο , εθφζνλ απηφ δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ηεο χκβαζεο θαη ησλ πκβαηηθψλ
Σεπρψλ ηεο κειέηεο.

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ
Ππόηςπα Σεύση για Πεπιθεπειακά Έπγα

Οδηγόρ Δπίβλετηρ Μελεηών και Καηαζκεςών

Δπίβλετη μελεηών – Κηιπιακά Έπγα
Ηλεκηπομησανολογική Μελέηη

12.

Έθζεζε Ποιότητας Δπηβιέπνληα εάλ θαη εθφζνλ απηή απαηηείηαη θαη ζπληάζζεηαη ζπλνδεχνληαο ηνλ πίλαθα,
ε νπνία αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηνπ αλαδφρνπ, θαη ζεκεηψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηεο Έθζεζεο θαη ε εκεξνκελία ζχληαμήο ηεο .

13.

Αλαγξάθεηαη θάζε θνξά ν εθάζηνηε ηζρχσλ θαη εγθεθξηκέλνο ή πξνεθηηκεζείο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ κειεηάηαη.

14.

Αλαγξάθεηαη θάζε θνξά κεηά ηελ έγθξηζε ηαδίνπ Μειέηεο ε Ακνηβή Μειέηεο ε αληίζηνηρε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζηήιεο 13. (Πξνεθηηκψκελε, πκβαηηθή, θηι..)

15.

Αλαγξάθεηαη ην Άζξνηζκα ησλ πιεξσκψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία,
κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ πίλαθα.

16.

Αλαγξάθεηαη ε ηζρχνπζα δηαηηζέκελε πίζησζε ηνπ έξγνπ / κειέηεο, κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ πίλαθα.

17.

Αλαγξάθεηαη ε δηαθνξά ηνπ πνζνχ ηεο ζηήιεο 14 εάλ αθαηξεζεί ε Πξνεθηηκψκελε Ακνηβή ηεο Μειέηεο ή ην
αξρηθφ πνζφ ακνηβήο ηεο αξρηθήο χκβαζεο ηεο κειέηεο, θαηά πεξίπησζε.

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ
Ππόηςπα Σεύση για Πεπιθεπειακά Έπγα

Οδηγόρ Δπίβλετηρ Μελεηών και Καηαζκεςών
Δπίβλετη μελεηών-– Κηιπιακά Έπγα
Ηλεκηπομησανολογική Μελέηη
Τπηπεζία:
Τπηπεζία:
Τπηπεζία:
Τπηπεζία:

Μελέηη:
Ανάδοσορ:
Δπιβλέπυν:
Ηκεξνκελία ζχληαμεο :

Πίνακαρ 1. Παπακολούθηζη και διασείπιζη σπονικών – θςζικών παπαμέηπυν ηηρ μελέηηρ

ΔΡΓΑΙΔ ΜΔΛΔΣΗ

Πξνγξακ/ζκέλε
Ηκεξνκελία
Έλαξμεο

Πξαγκαη/ζείζα
Ηκεξνκελία
Έλαξμεο

Πξνγξακ/ζκέλε
Ηκεξνκελία
Λήμεο

Πξαγκαη/ζείζα
Ηκεξνκελία
Λήμεο

Πνζνζηφ
εθηειεζζείζαο
Δξγαζίαο (%)

Γηνξζσηηθέο
Δλέξγεηεο
(ζπλ/λε Έθζεζε
Δπηβιέπνληα)

Ηκεξνκελία
έγθξηζεο
ζηαδίνπ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Οινθιήξσζε κειεηψλ – δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξναπαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε εθπφλεζεο Πξνκειέηεο
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
ΣΑΓΙΟ Ι.
Πξνκειέηε
ΣΑΓΙΟ ΙΙ
Οξηζηηθή Μειέηε
ΣΑΓΙΟ ΙΙΙ
Μειέηε Δθαξκνγήο
Σεχρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο Φ.Α.Τ. – .Α.Τ.
Φάθεινο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο

#

2
3
4
5
6
7

Ο πληάμαο
............................

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ
Ππόηςπα Σεύση για Πεπιθεπειακά Έπγα

Οδηγόρ Δπίβλετηρ Μελεηών και Καηαζκεςών
Δπίβλετη μελεηών-– Κηιπιακά Έπγα
Ηλεκηπομησανολογική Μελέηη
Τπηπεζία:
Τπηπεζία:
Τπηπεζία:
Τπηπεζία:

Μελέηη:
Ανάδοσορ:
Δπιβλέπυν:
Ηκεξνκελία ζχληαμεο :

Πίνακαρ 2. Παπακολούθηζη και διασείπιζη θςζικών – ποιοηικών παπαμέηπυν ηηρ μελέηηρ

ΔΡΓΑΙΔ ΜΔΛΔΣΗ

Πνζνζηφ εθηειεζζείζαο Δξγαζίαο (%)

Πνζνζηφ πξαγκαηνπνηνχκελνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ (%)

Παξαηεξήζεηο εθ
ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ

Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο
(ζπλ/λε Έθζεζε Δπηβιέπνληα)

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ζηαδίνπ

1

2

7

10

11

12

9

1

Οινθιήξσζε κειεηψλ – δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξναπαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε εθπφλεζεο Πξνκειέηεο Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
ΣΑΓΙΟ Ι.
Πξνκειέηε
ΣΑΓΙΟ ΙΙ
Οξηζηηθή Μειέηε
ΣΑΓΙΟ ΙΙΙ
Μειέηε Δθαξκνγήο
Σεχρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο Φ.Α.Τ. – .Α.Τ.
Φάθεινο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο

#

2
3
4
5
6
7

Ο πληάμαο
............................

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ
Ππόηςπα Σεύση για Πεπιθεπειακά Έπγα

Οδηγόρ Δπίβλετηρ Μελεηών και Καηαζκεςών
Δπίβλετη μελεηών-– Κηιπιακά Έπγα
Ηλεκηπομησανολογική Μελέηη
Τπηπεζία:
Τπηπεζία:
Τπηπεζία:
Τπηπεζία:

Μελέηη:
Ανάδοσορ:
Δπιβλέπυν:
Ηκεξνκελία ζχληαμεο :

Πίνακαρ 3. Παπακολούθηζη και διασείπιζη θςζικών - οικονομικών παπαμέηπυν ηηρ μελέηηρ

ΔΡΓΑΙΔ ΜΔΛΔΣΗ

Πνζνζηφ εθηειεζζείζαο
Δξγαζίαο (%)

Ηκεξνκελία
έγθξηζεο
ζηαδίνπ

Πξνυπνινγηζκφο
Έξγνπ

Ακνηβή Μειέηεο

χλνιν πιεξσκψλ

Γηαηηζέκελε Πίζησζε

Τπέξβαζε Πξνεθηηκψκελεο Ακνηβήο Μειέηεο

1

2

7

9

13

14

15

16

17

1

Οινθιήξσζε κειεηψλ – δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξναπαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε εθπφλεζεο
Πξνκειέηεο Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ
ΣΑΓΙΟ Ι.
Πξνκειέηε
ΣΑΓΙΟ ΙΙ
Οξηζηηθή Μειέηε
ΣΑΓΙΟ ΙΙΙ
Μειέηε Δθαξκνγήο
Σεχρε Γεκνπξάηεζεο
Σεχρνο Φ.Α.Τ. – .Α.Τ.
Φάθεινο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο

#

2
3
4
5
6
7

Ο πληάμαο

............................

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ
Ππόηςπα Σεύση για Πεπιθεπειακά Έπγα

Οδηγόρ Δπίβλετηρ Μελεηών και Καηαζκεςών

Δπίβλετη μελεηών – Κηιπιακά Έπγα
Ηλεκηπομησανολογική Μελέηη

3.

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΜΔΛΔΣΗ

3.1

Γενικά

ην παξφλ θεθάιαην εμεηδηθεχνληαη νη νδεγίεο επίβιεςεο κειεηψλ ζε δηαγξάκκαηνο ξνήο γηα ηελ επνπηηθή θαη
νινθιεξσκέλε ηερληθή δηαρείξηζε ηεο κειέηεο απφ ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο κέρξη ηελ απνπιεξσκή θαη νξηζηηθή
παξαιαβή ηεο.
Σα παξαθάησ έρνπλ ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο κε ηε ινγηθή ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ ησλ επηβιεπφλησλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επίβιεςεο. Αθνξνχλ θπξίσο ηνλ επηβιέπνληα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, ηνλ ππεχζπλν πνηφηεηαο θηι.
θαη θαζνδεγνχλ ηελ επίβιεςε, ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ηεο επίβιεςεο θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαπηζηψζεσλ.
Τπεχζπλνη γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ είλαη φινη νη αξκφδηνη Δπηβιέπνληεο Μεραληθνί ηεο Μειέηεο.

3.2

Οπιζμοί (ζύμθυνα με ηο ΠΓ 346/98 και ηο Ν 716/77)
Κχξηνο ηνπ έξγνπ : ……………………………..
Δξγνδφηεο / Αλαζέηνπζα Τπεξεζία :................................
Πξντζηακέλε Αξρή: .........................................
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία: ....................................
Παξέρσλ Τπεξεζίεο: ν θάηνρνο κειεηεηηθνχ πηπρίνπ ή φπνηνο λνκηκνπνηείηαη λα αλαιάβεη εθπφλεζε κειέηεο ηνπ Γεκνζίνπ.
Δπηβιέπσλ Μεραληθφο: ………………………….

3.3

Έπγο Δπίβλετηρ

Σν έξγν ησλ επηβιεπφλησλ κεραληθψλ αξρίδεη απφ ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη κειέηε ηεο χκβαζεο, ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ππάξρεη. ηε ζπλέρεηα θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξαθνινπζνχλ ην έξγν ηνπ κειεηεηή δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ έιεγρν
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ:
α.

ηε Γηαθήξπμε ηνπ Έξγνπ/ Μειέηεο,

β.

ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ,

γ.

ην Σεχρνο Πξνδηαγξαθψλ θαη

δ.

ην Σεχρνο «Πνηνηηθνί Έιεγρνη», Μέξνο Α, Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Μειεηψλ, (παξ. 1.1 Ννκνζεζία θαη 2.1 Δηδηθφηεξε Ιζρχνπζα Ννκνζεζία θαη Καλνληζκνί).

Οη έιεγρνη γίλνληαη γηα ηα :
(1)

ηηο παξαδνρέο ηεο κειέηεο

(2)

ηελ ρξήζε ησλ θσδίθσλ, θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ
ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ κειεηεηή, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα νξηδφκελα ζηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.

(4)

ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε , κεηαμχ άιισλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, κε θξηηήξηα ην ηερληθφ, πνηνηηθφ, νηθνλνκηθφ
θαη ρξνληθφ απνηέιεζκα, πνπ ζέηεη ν ΚηΔ.

(5)

ηα θαηαζθεπαζηηθά κέζα, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο, πνπ πξνηείλεη ν κειεηεηήο, δειαδή ειέγρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πινπνηεζεί ην έξγν φπσο πξνηείλεηαη απφ ηε κειέηε κε ηηο πθηζηάκελεο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη
ηερληθά κέζα ηνπ ηφπνπ, (εγρψξην θαηαζθεπαζηηθφ δπλακηθφ).
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3.4

Γιάγπαμμα Ροήρ Δπίβλετηρ Μελέηηρ

Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο ε επίβιεςε νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη παξεκβαίλεη εγθαίξσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε αλάζεζεο ηεο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία. Η ξνή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επίβιεςεο ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν δηάγξακκα, ην νπνίν έρεη γεληθή εθαξκνγή γηα θάζε ζηάδην κειέηεο αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο κειέηεο. Οη
θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο κηαο κειέηεο είλαη:
α.

Η νκαιή εμέιημε: φια βαίλνπλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.

Η νκαιή εμέιημε δε ζπλεπάγεηαη εθεζπραζκφ αιιά δηαξθή εγξήγνξζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο χκβαζεο κέζα ζην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα θαη νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ.
β.

Η πηζαλψο πξνβιεκαηηθή ζχκβαζε: δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο χκβαζεο απφ ειιηπή πξνζδηνξηζκφ ηεο ακνηβήο ηεο κειέηεο.
Με ηελ πξψηε δηαπίζησζε πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο επηβάιιεηαη λα δηεξεπλεζνχλ θαη αληηκεησπηζζνχλ
νη εληνπηδφκελεο αδπλακίεο ηεο χκβαζεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμέιημε ηεο χκβαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ.

γ.

Η επηθίλδπλε εμέιημε: πξνθχπηεη απφ αηπρή επηινγή κειεηεηή ή/θαη ζπγθπξία γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ
αξλεηηθά ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κειεηεηή.
Η έλαξμε επέιεπζεο ηέηνησλ ζπλζεθψλ πξέπεη λα ζέζεη ζε ζπλαγεξκφ ηελ Τπεξεζία, ε νπνία πξέπεη λα
πξνεηνηκάδεη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο γηα θάζε πεξίπησζε, ψζηε κε ηελ ελεξγνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ λα πξνζεγγηζζεί ν ζθνπφο ηεο χκβαζεο, ρσξίο αλαηξνπέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Οδηγίερ καλήρ σπήζηρ ηυν πινάκυν – διαγπαμμάηυν ποήρ επίβλετηρ μελέηηρ

ηήιεο :
1.

Αχμσλ αξηζκφο βαζηθήο δξαζηεξηφηεηαο – ζηαδίνπ εθπφλεζεο κειέηεο θαη πεξηγξαθή ζχκθσλα κε ην Σεχρνο
«Πνηνηηθνί Έιεγρνη»

2.

Διέγρνπκε ηα θαησηέξσ :

I. εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηε χκβαζε,
II. εάλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε χκβαζε, αιιά αηηείηαη ηεθκεξησκέλα θαη δηθαηνινγεκέλα απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ
ηνλ Δπηβιέπνληα ή απφ ηξίηνλ Φνξέα θαη πξέπεη λα γίλεη ε ππφςε δξαζηεξηφηεηα,
θαη αθνινπζνχκε ηελ αληίζηνηρε ζεηξά ελεξγεηψλ.
3.

ηελ πεξίπησζε 2.Ι. ειέγρνπκε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηελ ηήξεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο, θαη κε ηηο δχν επηινγέο ΝΑΙ ή ΟΥΙ αλάινγα πξνρσξνχκε ζηελ θαηάιιειε ζεηξά ελεξγεηψλ.
ηελ πεξίπησζε 2.ΙΙ. ειέγρνπκε ηα νξηδφκελα απφ ηε ζχκβαζε θαη αθνινπζνχκε ηα επφκελα βήκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ θαηάιιεισλ Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ, πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ην εμσζπκβαηηθφ αληηθείκελν – δξαζηεξηφηεηα. Μεηά ηελ εληνιή εθπφλεζεο ηνπ εμσζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζπλερίδνπκε, φπσο αλσηέξσ, ζηνλ έιεγρν ηήξεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ έιεγρν ηερληθήο αξηηφηεηαο.

4.

Αθνινπζεί ν έιεγρνο ηερληθήο αξηηφηεηαο, ν νπνίνο αθνξά θπξίσο ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ζε
ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ, πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη ε επίβιεςε,
ζηα πιαίζηα ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ νξηδφκελσλ ζηε χκβαζε.
Γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηνπο ειέγρνπο ηνπ Σεχρνπο «Πνηνηηθνί Έιεγρνη».
Αθνινπζνχλ δηνηθεηηθέο πξάμεηο εγθξίζεσλ ζηαδίνπ ή κειέηεο, θαζνξηζκνχ ζπκβαηηθήο ακνηβήο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο επφκελεο κειεηεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
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ΓΙ ΑΓ Ρ ΑΜ Μ Α ΡΟ Η Β Α ΙΚ Χ Ν Γ Ρ ΑΣ Η ΡΙ Ο Σ ΗΣ Χ Ν ΔΠ ΙΒ
Λ ΔΦ Η  Μ Δ Λ ΔΣ ΗΜελέηη
Όριεζε
(εγγξάθσο)

Δληνιή εθπφλεζεο
(θαη παξάηαζε ρξφλνπ
αλ απαηηείηαη)

ηάδην Ν
Μειέηεο

ΒΓΠΜ – 18

ΒΓΠΜ – 13 (Τ2)

Πξφβιεςε
χκβαζεο

Σεξνχληαη
Πξνζεζκίεο

Ναη

Σεξνχληαη νη
ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο;

Όρη

Δηδηθή
πξφζθιεζε
ΒΓΠΜ – 19

Όρη

;

;
Όρη

Έιεγρνο
ηερληθήο αξηηφηεηαο
κειέηεο

Αλαζθφπεζε
χκβαζεο

Σεξνχληαη νη
ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο;

Ναη

Ναη

Ναη

Όρη
Δπηβνιή
πνηληθήο ξήηξαο
ΒΓΠΜ – 20

χληαμε & Έγθξηζε
.Π. & ..

Δξγαζίεο
απνδεθηέο

;
ΒΓΠΜ – 12 & 13 (Τ1)

Τπνγξαθή
ζπκπιεξσκαηηθήο
χκβαζεο

Έγθξηζε
ζηαδίνπ κειέηεο

ΒΓΠΜ – 14

ΒΓΠΜ – Υ

Καζνξηζκφο
ζπκβαηηθήο
ακνηβήο

Ναη

Όρη
πλέρεηα ζηελ επφκελε
δξαζηεξηφηεηα ή ζηνλ
επφκελν θφκβν απφθαζεο

Ναη

Σεξνχληαη νη
ζπκβαηηθέο
ππνρξεψζεηο;

Όρη
Κήξπμε εθπηψηνπ
αλαδφρνπ
ΒΓΠΜ – 21

ηάδην Ν+1
κειέηεο

Ναη

;

Αλάθιεζε
έθπησηνπ

;

ΒΓΠΜ – 11
Όρη*

Ναη

Αλάγθε
.Π.

Όρη

Οξηζηηθή
παξαιαβή

Λχζε ηεο
χκβαζεο

;
ΒΓΠΜ – 16

* κπνξεί λα πξνθχπηεη είηε απφ ηε χκβαζε είηε απφ επηζπκία ηνπ Δξγνδφηε ή ηνπ Αλαδφρνπ (βι.ΒΓΠΜ-17) γηα ιχζε-δηαθνπή ηεο χκβαζεο
Πηζαλψο Πξνβιεκαηηθή
χκβαζε

Οκαιή εμέιημε

Καηάζηαζε πηζαλψο επηθίλδπλε γηα ηελ εμέιημε ηνπ
Έξγνπ

ςν θή κ ε ρ εξέ λ ιξη ρ έ πγ ο ς
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