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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τίτλος Έργου Α: Εγκατάσταση αλεξικέραυνων και 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         ηλεκτρολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων 

∆ΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                                                             (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)                                        

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                   Β . Εγκατάσταση αλεξικέραυνων στα  

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                                        δημοτικά κτήρια                                                 

  Προϋπολογισµός : 67.000.00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

Αρ. Μελέτης: …/2022 

CPV: 31216100-4  

                                                                                                                         [Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων]                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                         
 

 

T Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  –  T Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

&  T  Υ Π Ι Κ Ο   Σ Χ Ε Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α   Δ Ι Α T Α Ξ Η Σ    Ε Γ Κ Α T Α Σ T Α Σ Η Σ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται: 

Στην προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας με Διάταξη 

ελέγχου καλής λειτουργίας στις εγκαταστάσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου Σαλαμίνας, με 

παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας βασίζεται στα 

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305. 

Αποδεκτά υλικά προς εγκατάσταση είναι αυτά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες 

που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο 

φορέα πιστοποίησης. Επίσης, όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 

πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις εργαστηριακές δοκιμές που ορίζονται από τα Πρότυπα 

της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62561. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα Δελτία Αποτελεσμάτων 

Εργαστηριακών Δοκιμών των υλικών, προερχόμενα από πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο 

εργαστήριο ή από υπηρεσία εργαστηριακών δοκιμών πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015. 

Τα υλικά και οι εργασίες αντικεραυνικής προστασίας που αναμένεται να ακολουθηθούν, θα 
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είναι σύμφωνες με τα κάτωθι: 

- Ευρωπαϊκό Πρότυπο  ΕΝ 62561-1 

- Ευρωπαϊκό Πρότυπο  ΕΝ 62561-2 

- Ευρωπαϊκό Πρότυπο  ΕΝ 62561-4 

- Ευρωπαϊκό Πρότυπο  EN 62305-1 

- Ευρωπαϊκό Πρότυπο  EN 62305-2 

- Ευρωπαϊκό Πρότυπο  EN 62305-3 

- Ευρωπαϊκό Πρότυπο  EN 62305-4 

- ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 

- ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 

- ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00 

 

 

 

Και αναλύονται ως εξής: 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -  

Α1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ - 

ΑΚΙΔΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ FRANKLIN 

Το ολοκληρωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας θα αποτελείται από: 

 την ακίδα σύλληψης Β.Τ. FRANKLIN 

 τον ιστό στήριξης 

 τον αγωγό καθόδου 

 στηρίγματα απόστασης 

 τα ηλεκτρόδια γείωσης 

 το λυόμενο διμεταλλικό σύνδεσμο ελέγχου γείωσης  

 την κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικών πληγμάτων 

 κάθε άλλο απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή τοποθέτηση και λειτουργία του συστήματος. 

 σύστημα Ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων λειτουργίας αλεξικεραύνου 

 αντιυπερτασικός εξοπλισμός 

Ο σχεδιασμός γίνεται με γνώμονα όπως, αφ’ ενός μεν να καλύπτει τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις, αφ’ ετέρου τον αύλειο χώρο. 

. 
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Ενδεικτική Εικόνα 1 

Ι.  Το κυρίως σύστημα 

- Ακίδα Β.Τ. FRANKLINMs/eChr Φ30Χ1000mm 

- Η ακίδα του αλεξικεραύνου θα τοποθετηθεί στο ακροσωλήνιο ενός ιστού στήριξης ύψους 

έως 6μ., κατασκευασμένος σε μορφή τηλεσκοπικής διατάξεως κατάλληλων διατομών. Οι 

συνδέσεις των τμημάτων θα είναι καμπύλες. Οι σιδηροσωλήνες μικρότερης διατομής θα 

εισέρχονται τουλάχιστον 0,10m μέσα στους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διατομής. Επίσης 

θα είναι ανακλινόμενος,  γαλβανισμένος εν θερμώ,. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις ιστού και 

βάσης θα είναι ισχυρές [βαθειάς διείσδυσης] με μέθοδο συγκόλλησης MIG – MAG 

[συνεχούς ηλεκτροδίου σε περιβάλλον αδρανούς αερίου]. 

Ο ιστός θα πακτωθεί πλαγιομετωπικά μέσω κατάλληλων στηριγμάτων επί της οροφής του 
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κτιρίου μέσω κατάλληλης μεταλλικής τετράγωνης βάσης εδράσεως από λαμαρίνα 

διαστάσεων 400 x 400 x 10 mm με 4 οπές Μ20 η κάθε μια, για την στερέωση του. Οι 

συνδέσεις όλες θα είναι καλά ηλεκτροσυγκολλημένα καλά. 

Η τοποθέτηση θα γίνει σε θέση που θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας. Επί του ιστού θα υπάρχει διάταξη ανάρτησης σημαίας 

και κατά μήκος του ιστού θα τοποθετούνται στηρίγματα διελεύσεως των αγωγών καθόδου.  

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η στήριξη, τα υλικά, τα μικροϋλικά [στηρίγματα τοίχου, 

ροδέλες στεγανοποίησης κλπ.] που θα χρειαστούν για την ασφαλή έντεχνη στήριξη και 

τοποθέτηση του ιστού επάνω στο κτίριο. 

 

ΙΙ.  Το σύστημα απαγωγής 

- Το σύστημα απαγωγής θα αποτελείται από ένα (1) αγωγό καθόδου αλουμινίου 

(AlMgSi), διαμέτρου Φ8mm.  

- O αγωγός θα τοποθετείται κατακόρυφα κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου μέσω 

κατάλληλων στηριγμάτων. Στο κάτω τμήμα του ιστού, ο αγωγός καθόδου θα αρχίσει 

να οδεύει , μέσω ειδικού συνδέσμου περιλαίμιου, στην γείωση.  

ΙΙΙ.  Το σύστημα Γείωσης 

- Θα υπάρχει μια (1) γείωση στην κάθοδο και θα είναι ενδεικτικά από χαλύβδινα 

επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια διαμέτρου Φ14mm και μήκους τουλάχιστον 1,5 m, πάχους 

επιχάλκωσης d=250μm και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την επίτευξη της κατά το 

δυνατόν χαμηλότερης Ωμικής Αντίστασης. Σε κάθε περίπτωση η Αντίσταση Γείωσης θα 

πρέπει να είναι R<=10Ω. Ο εργολάβος υποχρεούται μετά το πέρας της εγκατάστασης να 

πραγματοποιήσει μέτρηση της αντίστασης γείωσης, με κατάλληλο γειωσόμετρο 

διακριβωμένο, το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης που θα έχει 

εκδοθεί από Δημόσιο Φορέα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα υποβληθούν 

εγγράφως στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας. 

- Τα ηλεκτρόδια θα συνδέονται μεταξύ τους με αγωγό χάλκινο (Cu-Ε), διατομής 50 

mm
2
.και οι συνδέσεις θα γίνονται με την βοήθεια χάλκινων περιλαίμιων ανάλογης 

διατομής. 

- Στην γείωση εντός εδάφους, θα υπάρχει φρεάτιο διαστάσεων 30x30cm αντοχής 5 τόνων. 

Το φρεάτιο θα διαθέτει κάλυμμα το οποίο θα χρησιμεύει ώστε να γίνεται η μέτρηση της 

αντίστασης γείωσης. 

ΙV.  Λοιπά Εξαρτήματα 

- Στον  αγωγό καθόδου: 
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1. Θα παρεμβληθεί λυόμενος διμεταλλικός σύνδεσμος ελέγχου γείωσης. 

2. Θα τοποθετηθεί  κάρτα μαγνητικής καταγραφής κεραυνικού ρεύματος. 

3. Θα εγκατασταθεί προστατευτικός σωλήνας μεταλλικός Φ60mm , ύψους 2m από το 

έδαφος 

 

 

V. Διαδικασία εγκατάστασης 

Η εργασία τοποθέτησης του αλεξικέραυνου ενδεικτικά περιλαμβάνει : 

- Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης  

- Πλήρη τοποθέτηση 

- Μέτρηση των γειώσεων με διακριβωμένο γειωσόμετρο από Δημόσιο Φορέα και έκδοση των 

σχετικών βεβαιώσεων. 

 

VΙ.  Επισκευή του υπάρχοντος εγκατεστημένου συστήματος κλωβού  

 

Η εργασίας της επισκευής του υπάρχοντος εγκατεστημένου συστήματος κλωβού περιλαμβάνει :  

 

- Συμπλήρωση των τμημάτων των αγωγών που έχουν αφαιρεθεί με αγωγό αλουμινίου (AlMgSi), 

διαμέτρου Φ8mm. 

- O αγωγός θα τοποθετείται οριζόντια ή  κατακόρυφα κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου μέσω 

κατάλληλων στηριγμάτων.  

 

Α2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ 

 

Θα πραγματοποιηθεί, προμήθεια και εγκατάσταση με παράδοση σε πλήρη λειτουργία σε 

κάθε  ένα «Σύστημα Ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων λειτουργίας αλεξικεραύνου » , 

 ήτοι την προμήθεια και εγκατάσταση Σύστημα Ελέγχου πολλαπλών ενδείξεων λειτουργίας 

αλεξικεραύνου, το οποίο σε περίπτωση κλοπής ή φθοράς των υλικών της αντικεραυνικής 

προστασίας ή κακής εγκατάστασης να στέλνει κατάλληλο μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο ή 

ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 Η ανωτέρω διάταξη ελέγχου θα ευρίσκεται εντός στεγανού ερμαρίου σε θέση κατάλληλη και 

προσβάσιμη. 
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Α3. ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Θα πραγματοποιηθεί, προμήθεια και εγκατάσταση με παράδοση σε πλήρη λειτουργία σε κάθε 

σχολείο αντιυπερτασικός εξοπλισμός ο οποίος θα αποτελείται από: 

 

 ένα (1) τετραπολικό  απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων κλάσης προστασίας Τ1+Τ2+Τ3 3+1, 

Iimp=25kA/πόλο, χωρίς παραμένων ρεύμα, για την προστασία της κεντρικής τριφασικής παροχής 

της ΔΕΗ. 

 δύο (2) αντιυπερτασικές διατάξεις τηλεφωνικών φίλτρων υψηλής αντοχής για την προστασία 

από υπερτάσεις των  εισερχομένων γραμμών ΟΤΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ΙΙΙ. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ( ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΙΔΩΝ) 

 

1. 1ο ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

 

Θα απαιτηθούν 10 συστήματα ακίδων Β.Τ. Franklin. 
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2. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  

 

 

Θα απαιτηθούν 2 συστήματα ακίδων Β.Τ. Franklin. 

 

 

3. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ 

 

 

Θα απαιτηθούν 1 συστήματα ακίδων Β.Τ. Franklin. 
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ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του αλεξικεραύνου και του αντιυπερτασικού εξοπλισμού θα γίνεται 

παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών και έως 

την ολοκλήρωση του έργου. 

 

2. Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των ανωτέρω εργασιών, ο ανάδοχος θα παραδώσει στη 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σαλαμίνας τα ακόλουθα έγγραφα: 

 

 Βεβαίωση εγγύησης πλήρους και καλής λειτουργίας της εγκατάστασης του 

αλεξικεραύνου για τουλάχιστον ένα έτος. 

 Βεβαίωση εγγύησης καλής λειτουργίας των υλικών αντιϋπερτασικού εξοπλισμού για 

πέντε έτη. 

 Βεβαίωση μέτρησης των γειώσεων. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σαλαμίνα ……/……/2022 

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Σ 

 

 

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΠ ΜΗΧ ΠΕ 6 

 

 

Σαλαμίνα ……/……/2022 

                                  O  Συντάξας 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 

ΗΛΕ/ΓΟΣ ΕΓΚ/ΤΗΣ ΔΕ 24 

 


