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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα λοιπά εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη, θα 

εκτελεστεί το υπόψη έργο. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνικής και βάσει 

όσvn ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B' 2221/30-7-

2012, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο καθώς και συμπληρώσεις τους όπου αυτό επιβάλλεται 

λόγω των απαιτήσεων του έργου. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος 

αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος 

Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος. Σε περίπτωση 

εργασίας του Τιμολογίου, η οποία δεν καλύπτεται από ΕΤΕΠ ή πρόσθετη προδιαγραφή του παρόντος τεύχους, η 

εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους του τιμολογίου (σε σχέση με προδιαγραφή υλικών, πρότυπα, 

τρόπο εκτέλεσης της εργασίας) και τους Γενικούς Όρους του παρόντος. Για τις εργασίες που περιγράφονται στην 

παρούσα έχει εφαρμογή η υπ’ αριθμ. Οικ. 14097/757 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους 

πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και 

ενδοδαπέδια θέρμανση (ΦΕΚ 3346/Β/14-12-2012) όπως αυτή διευκρινίστηκε με την υπ’ αρθμ. Πρωτ. Οικ. 

5817/2η_ΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-2013 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. 

Οι αναλυτικές περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα την ΓΓΔΕ (www.ggde.gr).  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρμογή, ακόμα και εάν δεν γίνεται μνεία στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

όλοι οι επίσημοι Ελληνικοί κανονισμοί (π.χ. Κανονισμός έργων οπλισμένου σκυροδέματος, Αντισεισμικός 

κανονισμός, Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, Υπουργείου Βιομηχανίας, Δ.Ε.Η., Διατάξεις περί ασφαλείας 

σε εργοτάξια, κλπ) και οι συναφείς ισχύουσες διατάξεις καθώς και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Ισχύουν επίσης και τα 

"Ευρωπαϊκά πρότυπα", όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 23/94. 

Σαν "αποδεκτά" πρότυπα χαρακτηρίζονται πλην των ελληνικών προτύπων (και σχεδίων προτύπων) του ΕΛΟΤ και 

των "Ευρωπαϊκών προτύπων", τα διεθνή ISO, τα γερμανικά DΙΝ και τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα 

αμερικανικά ASTM και AWWA. Εφόσον δεν αναφέρεται χρονολογία έκδοσης των προτύπων, νοείται η πλέον 

πρόσφατη έκδοση αυτών, που ισχύει ή έχει ισχύσει. 

Οι εργασίες γενικώς θα εκτελεσθούν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες τροποποιήσεις ή 

συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως 

αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη 

δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά στην σχετική προδιαγραφή περί του 

αντιθέτου. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) – ΦΕΚ Β’2221/30-7-2012 – και ειδικότερα στο συγκεκριμένο 
έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ που παρουσιάζονται στον πίνακα αντιστοίχισης των εργασιών του 
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τιμολογίου του παρόντος έργου με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (είτε ΕΤΕΠ είτε Συμπληρωματικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές). 
 

Α/Α Είδος εργασίας 
Αριθμός 

Τ.Π. 
Κωδικός 
άρθρου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΤΕΠ 

Συμπληρωμα
τική Τ.Π. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- + 

  

1 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη 
- ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφών 

Τ.Π.1 ΝΑΥΔΡ 3.01.01 08-01-01-00 

  

  

  

2 

Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών 
ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών 

Τ.Π.2 ΝΑΥΔΡ 3.06.01 08-01-02-00 

  

  

  

3 
Προμήθεια δανείων, 
 δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
Κατηγορίας Ε4 

Τ.Π.3 ΝΑΟΔΟ Α18.2 02-06-00-00 
  

  
  

4 Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από 
υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου 

Τ.Π.4 ΝΑΥΔΡ 5.01 02-07-01-00 
* 

02-07-01-00 
  

5 
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη 
υλικά, με φυσικά αμμοχάλικα 

Τ.Π.5 ΝΑΥΔΡ 5.09.01   
  

  Ν.Τ.Π. 2 

6 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Τ.Π.6 
ΝΑΥΔΡ 5.08 

08-01-03-02 * 08-01-03-02 
  

ΝΑΥΔΡ 5.04 

7 
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών 
και επιχωμάτων (Serasanettl) Τ.Π.7 

ΝΑΟΔΟ Β65.1.1 

08-02-01-00 * 08-02-01-00 

  

ΝΑΟΔΟ Β65.2 

ΝΑΟΔΟ Β65.3 

8 
Γεωυφάσματα διαχωρισμού και 

στραγγιστηρίων 
Τ.Π.8 

ΝΑΟΔΟ Β64.2 
08-03-03-00 * 08-03-03-00 

  

ΝΑΟΔΟ Β64.1 

9 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για 
προστασία κοίτης και πρανών 

Τ.Π.9 
ΝΑΥΔΡ 8.04.01 

08-02-02-00 * 08-02-02-00 

  

ΝΑΥΔΡ 8.04.03 
  

10 
Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά 

Τ.Π.10 
ΝΑΟΔΟ Γ01.2 

05-03-03-00 * 05-03-03-00 

  

ΝΑΟΔΟ Γ02.2   

ΝΑΥΔΡ 4.07   

11 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες Τ.Π.11 ΝΑΥΔΡ 3.17 02-04-00-00 

  
  

  

12 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων 
κλπ χώρων 

Τ.Π.12 ΝΑΟΙΚ 20.02 02-03-00-00 
  

  
  

13 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα 
αδρανή 

Τ.Π.13 

ΝΑΥΔΡ 5.10 

08-03-02-00 

  

  

  

ΝΟΔΟ Π\2815.2 

14 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Τ.Π.14 ΝΑΥΔΡ 
3.10.01.01 

08-01-03-01 

  

  

  

15 Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες 

Τ.Π.15 ΝΑΥΔΡ 7.03 11-02-02-00 
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ΝΑΥΔΡ 7.04 

ΝΑΥΔΡ 7.05 

16 Ικριώματα Τ.Π.16 
ΝΑΥΔΡ 9.01 

01-03-00-00 * 01-03-00-00 

  

ΝΑΥΔΡ 9.02 

17 
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι) Τ.Π.17 

ΝΑΥΔΡ 9.01 
01-04-00-00 

  

  

  

ΝΑΥΔΡ 9.02 

18 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Τ.Π.18 

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 

01-01-01-00 * 01-01-01-00 

  

ΝΑΥΔΡ 9.10.01 

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 

ΝΑΥΔΡ 9.10.07 

19 Διάστρωση σκυροδέματος Τ.Π.19 

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 

01-01-02-00 

  

  

  

ΝΑΥΔΡ 9.10.01 

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 

ΝΑΥΔΡ 9.10.07 

20 Συντήρηση σκυροδέματος Τ.Π.20 

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 

01-01-03-00 * 01-01-03-00 

  

ΝΑΥΔΡ 9.10.01 

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 

ΝΑΥΔΡ 9.10.07 

21 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Τ.Π.21 

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 

01-01-04-00 * 01-01-04-00 

  

ΝΑΥΔΡ 9.10.01 

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 

ΝΑΥΔΡ 9.10.07 

22 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος 

Τ.Π.22 

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 

01-01-05-00     

  

ΝΑΥΔΡ 9.10.01 

ΝΑΥΔΡ 9.10.03 

ΝΑΥΔΡ 9.10.07 

23 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Τ.Π.23 

ΝΑΥΔΡ 9.10.06 

01-01-07-00     

  

ΝΑΥΔΡ 9.10.01 
ΝΑΥΔΡ 9.10.03 
ΝΑΥΔΡ 9.10.07 

24 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου & άοπλου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

Τ.Π.24 
ΝΑΟΙΚ 22.10.01 

15-02-01-01 

  

  

  

ΝΑΥΔΡ 4.01.01 

25 
 Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
σκυρόδεμα 

Τ.Π.25 
ΝΑΟΙΚ 32.11 

08-06-08-06 
  

  
  

ΟΙΚ Ζ\3215.5Β 
26 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Τ.Π.26 ΝΑΥΔΡ 9.26 01-02-01-00 * 01-02-01-00   

27 Πρόσμικτα σκυροδέματος Τ.Π.27 ΝΑΥΔΡ 9.23.04       Ν.Τ.Π.10 

28 
Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις 
επιφανειών σκυροδέματος Τ.Π.28 ΝΑΥΔΡ 10.10.03   

  
  Ν.Τ.Π.9 

29 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα (Waterstops) 

Τ.Π.29 ΝΑΥΔΡ 10.12 08-05-02-02 
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30 
Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων από 
χαλυβδοσωλήνες 

Τ.Π.30 
ΝΑΥΔΡ 12.18.02 

  

  

  Ν.Τ.Π.3 
ΝΑΥΔΡ 12.19 

31 Αποκατάσταση μόνωσης χαλυβδοσωλήνα Τ.Π.31 ΥΔΡ 6630Σ       Ν.Τ.Π.5 

32 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) 
Τ.Π.32 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.06 

  

  

  Ν.Τ.Π.6 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.07 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.09 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.11 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.15 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.08 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.10 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.12 

ΝΑΥΔΡ 
12.14.01.13 

33 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών Τ.Π.33 
ΝΑΥΔΡ 

13.15.02.08 08-06-07-05 
  

  
  

34 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Τ.Π.34 

ΝΑΥΔΡ 
13.03.03.07 

08-06-07-02 * 08-06-07-02   
ΝΑΥΔΡ 

13.03.03.03 

35 Συσκευές αντλιοστασίου Τ.Π.35 

ΝΑΥΔΡ 
13.11.01.07 

  

  

  Ν.Τ.Π.7 ΥΔΡ Σ\6654.2 
ΝΑΥΔΡ 

13.10.02.01 
36 Βαθμίδες φρεατίων Τ.Π.36 ΝΑΥΔΡ 11.03 08-07-01-05 * 08-07-01-05   

37 Θυροφράγματα Τ.Π.37 
ΑΤΗΕ Ω\8217.3 

    Ν.Τ.Π.8 ΑΤΗΕ Ω\8217.9 
ΑΤΗΕ Ω\8217.6 

38 Ειδικά τεμάχια σύνδεσης δικτύων Τ.Π.38 

ΥΔΡ Σ\6621.18 

    Ν.Τ.Π.11 

ΥΔΡ Σ\6621.20 
ΥΔΡ Σ\6621.21 
ΥΔΡ Σ\6621.22 
ΥΔΡ Η\6630.09 
ΥΔΡ Η\6630.18 

39 Καλυματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο Τ.Π.39 ΝΑΥΔΡ 11.01.02       Ν.Τ.Π.12 

40 Αρδευτικοί κρουνοί Τ.Π.40 ΥΔΡ Ζ\6662.3Π 08-06-07-10 * 08-06-07-10   
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Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές : 

N.T.Π. 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει, πριν από την έναρξη του έργου, να επιλέξει τη θέση εγκατάστασης του εργοταξίου του 

(δηλαδή των γραφείων, αποθηκών, μηχανουργείου, χώρου συντήρησης εξοπλισμού, εργαστηρίου ποιοτικού 

ελέγχου κλπ), ώστε να μην εμποδίζει την κατασκευή του έργου, να μην επηρεάζεται από την ροή των 

υδατορεμάτων και από τη λειτουργία των επιμέρους τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή, κλπ. 

Το εργοτάξιο για να λειτουργεί εύρυθμα, πρέπει να διαθέτει όλα εκείνα τα μέσα και τις διευκολύνσεις, ώστε να 

είναι δυνατή η απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων π.χ. ηλεκτροδότηση, τηλεφωνική σύνδεση, ικανοποίηση 

αναγκών σε νερό κλπ. καθώς και τους απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους, χώρο για συνεργείο, καθώς και 

χώρο για την εγκατάσταση του εργαστηρίου ελέγχου. 

Η προσπέλαση στον χώρο πρέπει να είναι εύκολη ακόμη και υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και γενικά η 

λειτουργία του χώρου του εργοταξίου πρέπει να ικανοποιεί τις βασικές αρχές της υγιεινής και να διασφαλίζει 

ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Στο χώρο του εργοταξίου θα πρέπει να διατεθεί οίκημα για τη στέγαση της 

υπηρεσίας επίβλεψης, εφοδιασμένο με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις. 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ – ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε εργασία, θα έλθει σε συνεννόηση με τις τοπικές υπηρεσίες του Δασαρχείου 

για την έναρξη των εργασιών κοπής δένδρων και αποψίλωσης της περιοχής που θα καταληφθεί από το Έργο, 

καθώς επίσης στην ενημέρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κρατικών υπηρεσιών, για την έναρξη 

κατασκευής του Έργου. 

Ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει τυχόν κατεστραμμένα σημεία της τοπογραφικής αποτύπωσης επί της οποίας 

στηρίχθηκε η μελέτη του έργου και θα τα πυκνώσει, εφ' όσον απαιτείται. Με βάση τα σημεία αυτά, ο Ανάδοχος 

θα τοποθετήσει στο έδαφος, τα σημεία - αφετηρίες των τεχνικών έργων, θα χαράξει τα περιγράμματα των έργων 

και τους άξονες των διαμηκών έργων. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ 

Ως προσωρινά έργα θεωρούνται οι εργασίες για την κατασκευή εργοταξιακών οδών, τα  έργα προστασίας από 

επιφανειακά και υπόγεια νερά του χώρου του εργοταξίου (τάφροι, σκάμματα άντλησης, αποστραγγίσεις) καθώς 

και η αποκατάσταση της συνέχειας των οδών με την κατασκευή προσωρινών διαβάσεων. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το κόστος εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης εργοταξίου του Αναδόχου και όλων των προσωρινών έργων, 

είναι ανοιγμένο στις υπόλοιπες εργασίες του Έργου και ο Ανάδοχος δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως, ούτε και 

δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης γι' αυτές.  
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N.T.Π. 2: Εξυγίανση εδάφους - Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού 
πάχους 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στην κατασκευή υγιούς υποστρώματος από συμπυκνωμένο αμμοχάλικο 

κάτω από τεχνικά έργα. 

Τέτοιου είδους εξυγιαντικές στρώσεις κατασκευάζονται όπου προβλέπεται στη μελέτη και επιπρόσθετα:  

 Κάτω από τα τεχνικά έργα των δικτύων με εντολή της επίβλεψης.  

 Στις περιπτώσεις επίχωσης ορυγμάτων μέχρι την εγκεκριμένη στάθμη εκσκαφής στις περιπτώσεις που 

από τον Ανάδοχο διανοίχθηκαν ορύγματα με βάθος μεγαλύτερο του συμβατικού (η όλη δαπάνη 

επιβαρύνει τον Ανάδοχο).  

 Όπου αλλού απαιτηθεί κατά την κρίση του επιβλέποντα, ανάλογα με τις συνθήκες και την φύση της 

εκάστοτε εκσκαφής.  

Το υλικό των εξυγιαντικών στρώσεων θα αποτελείται από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόμενα 

από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών από θέσεις που έχουν εγκριθεί 

από την επίβλεψη. Πρέπει να αποτελείται από κόκκους σκληρούς, ανθεκτικούς και να μην περιέχει βώλους, 

άργιλο και οργανικές ύλες. Το αμμοχάλικο θα διαστρώνεται με προσοχή, ομοιόμορφα και θα συμπυκνώνεται 

επιμελώς με κατάλληλα μηχανικά μέσα, σε στρώσεις μέγιστου πάχους 50 εκατοστών. Κατά τη διάστρωση πρέπει 

να αποφέυγεται ο διαχωρισμός του χονδρόκοκκου υλικού από το λεπτόκοκκο και η ενάμειξη του αμμοχάλικου με 

τα γαιώδη υλικά των παρειών του ορύγματος. Ο βαθμός συμπύκνωσης κάθε στρώσης θα ελέγχεται εργαστηριακά 

και θα είναι τουλάχιστον 90% της εργαστηριακής πυκνότητας κατά τροποποιημένη δοκιμή Proctor. Η τελικώς 

δημιουργημένη επιφάνεια του υποστρώματος μετά την συμπύκνωση πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή, 

σύμφωνα με αυτά που θα ορισθούν από τον επιβλέποντα με αποκλίσεις που να μην υπερβαίνουν τα +/-2εκ. 

Η επιμέτρηση του αμμοχάλικου θα γίνεται σε κυβικά μέτρα συμπυκνωμένου υλικού που μεταφέρθηκε και 

τοποθετήθηκε στα έργα σύμφωνα με τις καθοριζόμενες στα σχέδια της μελέτης διαστάσεις. Ουδεμία ποσότητα 

αμμοχάλικου που οφείλεται σε υπέρβαση των συμβατικών διαστάσεων εκσκαφής δεν επιμετράται. Η πληρωμή 

θα γίνεται για τις ποσότητες που επιμετρήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω με τις αντίστοιχες τιμές μονάδας που 

προβλέπονται στο Τιμολόγιο. Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την 

παροχή όλων των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών και εργασίας για την 

πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου. 

 

N.T.Π 3: ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ – ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 
3.1 ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή δικτύων σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες. 

3.1.1  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ενσωματούμενα υλικά 

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες είναι: 
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• σωλήνες από χαλυβδοελάσματα, 

• ειδικά τεμάχια διαμορφωμένα από τμήματα χαλυβδοσωλήνων, 

• μονωτικά υλικά. 

Αποδεκτά υλικά 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001:2000-12 

παραγωγική διαδικασία. 

Σωλήνες 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από έλασμα θερμής εξελάσεως, κατηγορίας S235JRG2 έως 

S355J2G3 σύμφωνα με ΕΝ 10027. 

ΕΛΟΤ 281: Σωλήνες με ραφή, χωρίς σπείρωμα από κοινό χάλυβα, χωρίς ποιοτικές απαιτήσεις. 

ΕΛΟΤ 496: Χαλυβδοσωλήνες - Πάχη τοιχώματος. 

ΕΛΟΤ 497: Χαλυβδοσωλήνες - Εξωτερικές διάμετροι. 

Οι σωλήνες (ελικοειδούς ή ευθείας ραφής) θα προέρχονται από συνεχή παραγωγική διαδικασία, με διαμόρφωση 

χαλυβδοταινίας κατάλληλου ανοίγματος. Δεν είναι αποδεκτοί σωλήνες που προέρχονται από δύο διαφορετικές 

χαλυβδοταινίες που ηλεκτροσυγκολλούνται μεταξύ τους (αρχή της προηγούμενης με το τέλος της επόμενης) πριν 

από την φάση της τελικής σωληνοποίησης. 

Ο τύπος του χαλυβδοσωλήνα ως προς την ραφή θα καθορίζεται από την μελέτη. 

Τα ελάχιστα πάχη των χαλυβδοελασμάτων και οι ονομαστικές διάμετροι των σωλήνων, σύμφωνα με τα πρότυπα 

ΕΛΟΤ 496 και ΕΛΟΤ 497, έχουν ως εξής: 

Ονομαστική διάμετρος (DN) (mm) Φ300 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800 Φ900 Φ1000 

Ελάχιστο πάχος τοιχώματος (mm) 6,3 6,3 6,3 7,1 8,0 8,0 10,0 

Σε κάθε περίπτωση όμως το πάχος τοιχώματος θα είναι το καθοριζόμενο από την μελέτη.  

Σχετικό πρότυπο: 

ΕΝ 10217-1:2002 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-

alloy steel tubes with specified room temperature properties -- Συγκολλητοί χαλύβδινοι 

σωλήνες για εγκαταστάσεις υπό πίεση -Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη 

κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες με καθορισμένες ιδιότητες σε θερμοκρασία 

δωματίου. 

Η ποιότητα των χαλυβδοσωλήνων θα ελέγχεται από εργαστήρια πιστοποιημένα κατά ΕΝ ISO 17025. 

Παρατίθενται προς ενημέρωση Αμερικανικά και Βρετανικά πρότυπα σχετικά με τους χαλυβδοσωλήνες: 
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AWWA C203:2002 Coal Tar Protective Coatings and Linings for Steel Water pipelines - Enamel 

and Tape-Hot applied -- Προστατευτικές επιστρώσεις και επενδύσεις 

χαλυβδοσωλήνων μεταφοράς ύδατος - Βερνίκια και ταινίες εφαρμοζόμενα 

εν θερμώ. 

AWWA C206:1997 

 

Field welding of steel water pipe -- Επί τόπου συγκολλήσεις δικτύων 

χαλυβδοσωλήνων μεταφοράς ύδατος. 

AWWA C200:1997 Steel water pipe 6" (150 mm) and longer - Χαλυβδοσωλήνες μεταφοράς 

ύδατος διαμ έτρου 150 mm και άνω. 

AWWA C208:2000 

 

Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions - Εξαρτήματα 

χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιομηχανικής - Διαστάσεις. 

BS 534:1990 

 

Specification for steel pipes, joints and specials for water and sewage - 

Χαλυβδοσωλήνες, σύνδεσμοι και ειδικά τεμάχια για δίκτυα ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 

BS 4147:1980-10-31 

 

Specification for bitumen-based hot-applied coating materials for 

protecting iron and steel, including suitable primers where required - 

Προδιαγραφή προστατευτικών επιστρώσεων ασφαλτικής βάσεως για 

στοιχεία από σίδηρο ή χάλυβα, περιλαμβανομένων των υλικών 

υποστρώματος. 

AWWA Manual M11 

 

Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό εγχειρίδιο για την 

διαμόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες 

Ειδικά Τεμάχια 

Η διαμόρφωση του δικτύου, πέραν των ευθυγράμμων τμημάτων απαιτεί ειδικά τεμάχια όπως καμπύλες, 

συστολές, ταυ, σταυρούς κ.λπ. 

Τα ειδικά τεμάχια θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες της αυτής ποιότητας και θα φέρουν τις ίδιες στρώσεις 

προστασίας με τα ευθύγραμμα τμήματα του δικτύου. Τα ειδικά τεμάχια συνδέονται με τα ευθύγραμμα τμήματα 

του χαλυβδοσωλήνα με ηλεκτροσυγκόλληση ή μέσω φλαντζών (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη). 

Οι φλάντζες θα είναι από χάλυβα της ίδιας ποιότητας με τους σωλήνες (σχετικό πρότυπο ΕΝ 1092-1:2001: Flanges 

and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges - 

Φλάντζες και παρεμβύσματα αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, 

με επισήμανση ονομαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες). 

Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικής κεφαλής, με διαστάσεις κατά ΕΝ 1665:1997 (Hexagon bolts with 

flange - Heavy series - Εξαγωνικά φλαντζωτά μπουλόνια. Σειρές βαρέως τύπου), ποιότητας χάλυβα κατηγορίας 4D 
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κατά DIN 267-2:1984-11 (Fasteners; Technical delivery conditions; Design and dimensional accuracy - Στερεωτικά. 

Τεχνικοί όροι παράδοσης. Απαιτούμενη ακρίβεια σχεδιασμού και διαστάσεων). Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα 

είναι επικαδμιωμένα κατά ASTM Β766-86:2003 (Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Cadmium 

- Προδιαγραφή ηλεκτρολυτικής επικαδμίωσης). 

Για τα χαρακτηριστικά των υλικών, τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, τις προστατευτικές επενδύσεις και τους ελέγχους 

ποιότητας και στεγανότητας των ειδικών τεμαχίων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή 

για τους χαλυβδοσωλήνες. 

Τα ειδικά τεμάχια θα είναι από το ίδιο υλικό όπως και οι σωλήνες, δηλαδή χάλυβα και θα πληρούν τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στα πρότυπα των σωλήνων. Επιπλέον θα πληρούν και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 

ΕΝ 1092-1:2001 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and 

accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges - Φλάντζες και παρεμβύσματα 

αυτών. Κυκλικές φλάντζες και σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια και 

εξαρτήματα, με επισήμανση ονομαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες 

φλάντζες. 

DIN 2501-1:2003-05 Flanges - Part 1: Mating dimensions - Φλάντζες. Μέρος 1: Διαστάσεις 

συνδέσεων. 

AWWA C208:2000  Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions - Εξαρτήματα χαλυβδοσωλήνων 

ύδατος βιομηχανικής - Διαστάσεις. 

3.1.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

Κατά την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται για την ανάρτηση ειδικοί φαρδείς και ισχυροί ιμάντες, με 

ελαστική ή πλαστική επικάλυψη προς αποφυγή φθορών στην εξωτερική προστατευτική επένδυση. 

Συρματόσχοινα (σαμπάνια), αλυσίδες και άγκιστρα δεν επιτρέπεται να έρχονται σε άμεση επαφή με την 

εξωτερική επένδυση ή με την εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων. 

Οι σωλήνες θα φορτώνονται επιμελώς στα μεταφορικά μέσα επί σαγμάτων, ώστε να αποφεύγονται οι σχετικές 

μετακινήσεις των σωλήνων κατά την μεταφορά τους, και θα τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους, σε σωρούς 

χαμηλού ύψους. Όλες οι επιφάνειες και στηρίξεις που βρίσκονται σε επαφή με τους σωλήνες θα προστατεύονται. 

Οι σωλήνες δεν θα βρίσκονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους. Στα σημεία στηρίξεως των σωλήνων στο μεταφορικό 

μέσο και στα μεταξύ τους σημεία επαφής θα τοποθετούνται ταινίες από καουτσούκ ή μαλακό πλαστικό ή 

καραβόπανο. 

Τα σημεία επαφής των προς μεταφορά σωλήνων με τα μέσα πρόσδεσής τους (αλυσίδες, συρματόσχοινα και 

ιμάντες), θα προστατεύονται με ελαστικά ή πλαστικά παρεμβλήματα ικανού πάχους. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη των σωλήνων. Στην εκφόρτωση θα 

χρησιμοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή ανυψωτικά μηχανήματα. 
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Το κυκλικό σχήμα της διατομής των σωλήνων θα εξασφαλίζεται κατά την μεταφορά και αποθήκευση με 

πολύσταυρα που θα τοποθετούνται στα άκρα των τεμαχίων των σωλήνων. 

Η μεταφορά των επενδεδυμένων σωλήνων θα αποφεύγεται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 

30°C. 

Απαγορεύεται η μεταφορά των σωλήνων, έστω και για μικρές αποστάσεις, με κύλιση. 

Εάν οι σωλήνες πρόκειται να αποθηκευθούν σε σωρούς μέχρι την καταβίβαση στο όρυγμα, τότε έχουν εφαρμογή 

όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για την φόρτωσή τους στο μεταφορικό μέσο. 

3.1.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Κατασκευή σωλήνων στο εργοστάσιο 

Για την κατασκευή των σωλήνων στο εργοστάσιο και τις διατάξεις ελέγχου και παραλαβής ισχύει η προδιαγραφή 

ΕΝ 10296-1:2003 (Welded circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical 

delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes - Στρογγυλοί συγκολλητοί χαλυβδοσωλήνες για 

μηχανικές και γενικές κατασκευαστικές εφαρμογές -Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Κεκραμένοι και μη 

κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες). 

Οι σωλήνες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό επιθεώρησης τύπου 3.1 Β σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

10204:2004 (Metallic products - Types of inspection documents -- Μεταλλικά προϊόντα. Τύποι εγγράφων 

επιθεώρησης). 

Κάθε σωλήνας θα είναι συγκολλητός (Double Fusion Butt Weld) είτε με μία συνεχή ελικοειδή ραφή είτε με μία 

ευθεία ραφή (διαμήκη) και με κυκλικές ραφές ένωσης. (συνήθως ανά 2,00 m). 

Τα άκρα των κατασκευασμένων σωλήνων θα είναι λοξοτομημένα, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 2605-1,-2 (DIN 

2605-1:1991-02. Part 1: Steel butt-welding pipe fittings; Elbows and bends with reduced pressure factor. - Part 2: 

Full correlation of utilization -- Μέρος 1: Ειδικά χαλύβδινα τεμάχια κατάλληλα για συγκόλληση κορμού. Καμπύλες 

και γωνίες με ελαττωμένο συντελεστή πίεσης. Μέρος 2: Πλήρης συχέτιση για την εφαρμογή.), για επί τόπου 

ηλεκτροσυγκόλληση άκρο προς άκρο (Butt Weld).  

Όλα τα τεμάχια των σωλήνων θα έχουν ομοιόμορφο μήκος. 

α. Παραγωγική διαδικασία 

Η διαμόρφωση του χαλυβδοελάσματος σε σωλήνα ελικοειδούς ή ευθείας ραφής, θα γίνεται σε σωληνοποιητικές 

γραμμές συνεχούς παραγωγής (συνήθως δύο τύπων), αποτελούμενες από: 

- το συγκρότημα τροφοδοσίας της γραμμής παραγωγής με χαλυβδοταινία, 

- το συγκρότημα διαμόρφωσης της χαλυβδοταινίας σε σωλήνα, 

- το συγκρότημα συγκόλλησης, με επαγωγικά υψίσυχνα ρεύματα (HF) και την εν συνεχεία ανόπτηση της 

ραφής ή με βυθιζόμενο τόξο (SAW), ανάλογα με τον τύπο της σωληνοποιητικής μηχανής, 

- το συγκρότημα τελικής διαμόρφωσης διαμέτρου σωλήνα (sizing) και ευθυγράμμισης του παραγόμενου 

σωλήνα (straightening), 
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- το σύστημα κοπής σε μήκος (ολισθαίνοντα ταχυπρίονα, δισκοπρίονα ή περιστρεφόμενα κοπτικά 

εργαλεία ή κοπή πλάσματος), 

- το συγκρότημα μεταφοράς εκτός της γραμμής παραγωγής και αποθήκευσης του σωλήνα.  

Ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγικής διαδικασίας 

Η διατήρηση του σωλήνα στις ακριβείς εξωτερικές διαστάσεις εξαρτάται από την κατάσταση των διαμορφωτικών 

ραούλων και την ρύθμιση του διαμορφωτικού συγκροτήματος (την ρύθμιση βυθίσματος διαμορφωτικών 

ραούλων, την ρύθμιση της γωνίας τροφοδοσίας μηχανής και την ρύθμιση ραούλων συγκράτησης). 

Ειδικά για τις μηχανές ελικοειδούς ραφής θα πρέπει: 

- η διαμόρφωση των άκρων της χαλυβδοταινίας (προετοιμασία για την συγκόλληση) να γίνεται με χρήση 

εργαλειομηχανών. Αποκλείεται η διαμόρφωση των άκρων με φλογοκοπή. 

- οι πιθανές προσωρινές συγκολλήσεις (πονταρίσματα) για την συγκράτηση των ελασμάτων του σωλήνα 

και την διατήρηση των εξωτερικών διαστάσεών του να επιτρέπουν την πλήρη τήξη τους κατά την φάση 

της τελικής ηλεκτροσυγκόλλησης. 

Για την προετοιμασία των σωλήνων για συγκόλληση επιβάλλεται, μετά την κύρια παραγωγική διαδικασία, η 

διαμόρφωση των άκρων τους, δηλαδή ο καθαρισμός των άκρων από τα γρέζια κοπής και η λοξότμησή τους 

(φρεζάρισμα). Η διαμόρφωση των άκρων θα γίνεται με κατάλληλο προς τούτο μηχανικό εξοπλισμό στο 

εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων. 

Οι ανοχές στις διαστάσεις των έτοιμων σωλήνων θα είναι σύμφωνες με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. 

Ο έλεγχος της ικανότητας των μηχανικών μέσων, όπως και του προσωπικού των συνεργείων 

ηλεκτροσυγκόλλησης, θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10217-1:2002. 

β. Ηλεκτροσυγκολλήσεις  

Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα AWWA C206 και το Welding Manual του USBR. 

Η αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση ευθείας ραφής (HFI, High Frequency Induction) θα γίνεται με υψίσυχνα 

επαγωγικά ρεύματα και σύσφιξη, με κατάλληλα ράουλα, των προς συγκόλληση άκρων του σωλήνα. Ακολουθεί 

απόξεση της περίσσειας του υλικού που προέρχεται από την συγκόλληση και ανόπτηση της ραφής. 

Η ηλεκτροσυγκόλληση των σωλήνων ελικοειδούς ραφής θα γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά, με αυτόματα 

μηχανήματα βυθιζόμενου τόξου (Double Submerged Arc Weld) στον αναγκαίο αριθμό στρώσεων, ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα και να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των ελασμάτων. 

Τα σύρματα συγκολλήσεως που θα χρησιμοποιηθούν στις μηχανές ελικοειδούς ραφής θα διαθέτουν 

πιστοποιητικά καταλληλότητας. 

Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις κάθε σωλήνα που κατασκευάζεται, θα ελέγχονται με αυτόματη μηχανή υπερήχων 

(ultra sonic test). 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανωμαλία ή αστοχία στην συγκόλληση, αυτή θα επισκευάζεται και θα 

επανελέγχεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, με δαπάνη του κατασκευαστή. 
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Κάθε σωλήνας θα υποβάλλεται σε υδραυλική δοκιμή στο εργοστάσιο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10217-1:2002 

για να διαπιστωθεί η στεγανότητά του, θα φέρει αριθμό μητρώου και θα συνοδεύεται απαραίτητα από 

καταγραφική ταινία. 

γ.  Προστατευτικές επενδύσεις 

γ1. Συμβατική επικάλυψη σωλήνων 

Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύμφωνα με τα πρότυπα AWWA C203 & BS 4164:2002 

(Specification for coal-tar-based hot-applied coating materials for protecting iron and steel, including a suitable 

primer -- Προδιαγραφή υλικών προστατευτικής επίστρωσης στοιχείων από σίδηρο και χάλυβα, με βάση την 

λιθανθρακόπισσα, θερμής εφαρμογής. Περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις υλικών υποστρώματος) και συγκεκριμένα: 

- η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισμό επιφανείας, εντός κλειστού θαλάμου, με 

μεταλλοβολή (shot blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 8501-1:20011. 

- η εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί καθαρισμό επιφανείας, εντός κλειστού θαλάμου, με 

αμμοβολή (sand blasting) κατηγορίας SA 2.5, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 8501-1:20012.  

- η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων μετά τον καθαρισμό θα βαφεί με primer και θα επικαλυφθεί, δι' 

εγχύσεως ή φυγοκεντρίσεως, με στρώμα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm με 

επιτρεπόμενη απόκλιση ± 0,8 mm και εν γένει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Η μεταλλοβολή των εξωτερικών επιφανειών και η αμμοβολή των εσωτερικών επιφανειών των σωλήνων θα 

γίνεται εντός κλειστών θαλάμων, με φίλτρανση και κατακράτηση όλων των βαρέων μετάλλων / οξειδίων που 

προέρχονται από τις προαναφερόμενες επεξεργασίες. 

Για την εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων μετά τον καθαρισμό τους, προβλέπεται ενδεικτικώς (και εν πάση 

περιπτώσει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη): 

- βαφή με primer. 

                                                           
1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 

1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of coatings. -- 

Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της 

καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων 

επιφανειών μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων. 

2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 

1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of coatings. -- 

Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της 

καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων 

επιφανειών μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων. 
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- επικάλυψη με στρώμα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 2,5 mm με επιτρεπόμενη απόκλιση 

± 0,8 mm. 

- στρώση υαλοϋφάσματος (ελικοειδής περιέλιξη του σωλήνα), πάχους τουλάχιστον 0,5 mm/m3. 

- επικάλυψη με στρώμα ορυκτής πίσσας (λιθανθρακόπισσα) σε πάχος 1,0 mm. επένδυση με 

αμιαντοπίλημα. 

- επικάλυψη με λευκό γαλάκτωμα υδρασβέστου για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. 

γ2. Ασφαλτικές και εποξειδικές αντισκωριακές βαφές. 

Εφαρμόζεται προστατευτική εσωτερική και εξωτερική επένδυση σύμφωνα με τα Βρετανικά πρότυπα BS 534:1990 

και BS 4147:1980-10-31. Με βάση τα παραπάνω πρότυπα, μετά τον καθαρισμό τους οι σωλήνες βάφονται με 

«Type C» primer και εν συνεχεία επενδύονται με ασφαλτομαστίχη τύπου «Type 2-Grade B». Οι ελάχιστες 

απαιτήσεις είναι οι ακόλουθες: 

Εξωτερική Επένδυση 

Για σωλήνες με εξωτερική διάμετρο: Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης 

Από 88,9 μέχρι 168,3 mm 3 mm 

Πάνω από 168,3 μέχρι 323,9 mm 4,5 mm 

Πάνω από 323,9 μέχρι 2.220 mm 6 mm 

Εσωτερική Επένδυση 

Για σωλήνες με εξωτερική διάμετρο: Τελικό πάχος ασφαλτικής στρώσης 

Κάτω από 323,9 mm 1,5 mm 

Πάνω από 323,9 μέχρι και 610 mm 3 mm 

Πάνω από 610 μέχρι και 913 mm 4,5 mm 

Πάνω από 914 μέχρι και 2.220 mm 6 mm 

                                                           
3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 

1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of coatings. -- 

Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της 

καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: Κατηγορίες σκωρίασης και κατηγορίες προετοιμασίας μη επικαλυμμένων χαλύβδινων 

επιφανειών μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων επικαλύψεων. 
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Οποιοσδήποτε σωλήνας, που η προστατευτική του επικάλυψη δεν έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια 

του μετάλλου, θα απορρίπτεται και η επένδυση θα γίνεται από την αρχή και σε όλο το μήκος του. 

Επί τόπου κατά την συναρμολόγηση του δικτύου θα εφαρμόζεται όπου απαιτείται συμπληρωματική επάλειψη. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να παρακολουθήσει τις εργασίες της προστατευτικής επένδυσης των 

σωλήνων. 

Η αντιοξειδωτική προστασία στο εσωτερικό των χαλυβδοσωλήνων και των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων θα 

γίνεται με εποξειδική ρητίνη μετά από επιμελή καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών. Θα προηγηθεί αρχική 

επάλειψη με κατάλληλο primer και θα ακολουθήσουν τρεις (3) στρώσεις εποξειδικής επάλειψης σε συνολικό 

πάχος τουλάχιστον 150 μικρών. 

Η επένδυση θα έχει μόνιμη και ανθεκτική πρόσφυση προς την μεταλλική επιφάνεια και θα εξασφαλίζεται 

απόλυτα η συνέχειά της χωρίς ρωγμές, κενά, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. 

γ3. Επικάλυψη με πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και εποξειδικές ρητίνες (FBE -Fusion Bonded Epoxy). 

Εναλλακτικά (εφόσον προβλέπεται από την μελέτη) οι σωλήνες είναι δυνατόν να φέρουν εξωτερική 

τριστρωματική επικάλυψη PE ή PP ή FBE σύμφωνα με τα πρότυπα 

AWWA C215:2004 Extruded Polyolefin Coatings for the Exterior of Steel Water Pipelines -- 

Προστατευτική επένδυση χαλυβδοσωλήμων μεταφοράς ύδατος με φύλλα 

εξωθημένης πολυολεφίνης (πολυαιθυλενίου κλπ) 

AWWA C213a:2002 Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and Exterior of Steel Water Pipelines 

-- Προστατευτικές επιστρώσεις χαλυβδοσωλήνων δικτύων ύδατος, εξωτερικές και 

εσωτερικές, με θερμοτιθέμενα εποξειδικά υλικά 

PrEN 10285 

 

Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines - External three layer 

extruded polyethylene based coatings -- Χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα  για  

χερσαία  και  υποθαλάσσια  δίκτυα. Εξωτερικές επιστρώσεις με τρία στρώματα 

εξωθημένου υλικού πολυαιθυλενικής βάσης. 

ΕΝ 10290:2002 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External liquid applied 

polyurethane and polyurethane-modified coatings. --Χαλυβδοσωλήνες και 

εξαρτήματα για χερσαία και υποθαλάσσια δίκτυα. Εξωτερικές επιστρώσεις 

πολυουρεθάνης και τροποποιημένης πολυουρεθάνης εφαρμοζόμενες σε υγρή 

κατάσταση. 

Οι σωλήνες μετά τον καθαρισμό της εσωτερικής και εξωτερικής επιφανείας τους διέρχονται από φούρνο 

επαγωγικής θέρμανσης στους 200°C περίπου για την προετοιμασία της εξωτερικής επιφάνειας για την επικάλυψη 

η οποία γίνεται σε 3 στρώσεις: 

- primer ηλεκτροστατικής εφαρμογής, υγρής μορφής ή σκόνης, 
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- συγκολλητικό πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου, 

- στρώση πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου (κατά περίπτωση). 

Αντίστοιχη διαδικασία επικάλυψης εφαρμόζεται και στην περίπτωση των εποξειδικών ρητινών (FBE): ο σωλήνας 

διέρχεται από θάλαμο εφαρμογής σκόνης (πούδρα) και εν συνεχεία επικαλύπτεται από στρώμα συγκολλητικού 

υλικού (προϊόν βάσης συν καταλύτης). Με την ψύξη της τελικής στρώσης επιτυγχάνεται η σκλήρυνση της ρητίνης. 

Η ποιότητα της εξωτερικής επένδυσης ελέγχεται αυτόματα από σύστημα holiday detection. 

Η εσωτερική επικάλυψη του σωλήνα και στις τρεις περιπτώσεις γίνεται δια βαφής με εφαρμογή εποξειδικών 

ρητινών. 

Tο πάχος των επενδύσεων ανάλογα με τις εξωτερικές διαστάσεις του σωλήνα ορίζεται στο πρότυπο 10285. 

Γενικά για τις προστατευτικές επενδύσεις όλων των τύπων θα εξασφαλίζεται η μόνιμη και ανθεκτική πρόσφυσή 

τους με την μεταλλική επιφάνεια και η συνέχειά τους χωρίς ρωγμές, κενά, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα. 

3.1.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ  

Προ του καταβιβασμού των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται έλεγχος του υποστρώματος έδρασης άμμου. 

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν αρχικά εκτός ορύγματος, κατά μήκος. Εάν το έδαφος είναι χαλικώδες ή βραχώδες 

τότε τα δύο άκρα του σωλήνα (σε απόσταση από το κάθε άκρο ίση με το ένα τέταρτο του μήκους του σωλήνα) θα 

στηρίζονται σε ξύλινα υποθέματα, σε σάκους με άμμο, σε σωρούς άμμου ή σε άλλα κατάλληλα στηρίγματα ώστε 

να προστατεύεται η εξωτερική επένδυση. 

Προ του καταβιβασμού του σωλήνα στο όρυγμα θα γίνεται λεπτομερής εξέταση της κατάστασης της 

προστατευτικής επένδυσης και κάθε βλάβη θα αποκαθίσταται. Γενικά κατά την τοποθέτηση των σωλήνων ο 

Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προξενηθεί οποιαδήποτε βλάβη στην επένδυση. 

Προ του καταβιβασμού των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται διάνοιξη των απαιτούμενων για την 

ηλεκτροσυγκόλληση "φωλεών". Σε χαλυβδοσωλήνες με διάμετρο μέχρι 600 mm επιτρέπεται να γίνεται 

ηλεκτροσυγκόλληση περισσοτέρων του ενός τεμαχίου σωλήνων έξω από το όρυγμα, ώστε να μειωθεί ο αριθμός 

των ηλεκτροσυγκολλήσεων εντός του ορύγματος (και των αντιστοίχων φωλεών). Σε χαλυβδοσωλήνες 

μεγαλύτερων διαμέτρων αυτό επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση της Επίβλεψης. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με την βοήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων και με ομαλό 

τρόπο. Η ανάρτηση των σωλήνων για τις μετακινήσεις και την καταβίβασή τους στο όρυγμα θα γίνεται με τα 

κατάλληλα μέσα, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε φθορά στην εξωτερική επένδυσή τους. Κανένα μεταλλικό 

εργαλείο ή εξάρτημα δεν θα έρχεται σε επαφή με την επένδυση. Οι εργαζόμενοι στα έργα δεν επιτρέπεται να 

βαδίζουν επί των σωλήνων εκτός εάν φορούν ελαστικά ή πλαστικά παπούτσια. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταματήσει η κατασκευή της σωλήνωσης, το άκρο της θα καλύπτεται 

με τάπα προς αποφυγήν της εισόδου ξένων σωμάτων, μικρών ζώων κ.λπ. 

Η τοποθέτηση των ειδικών χαλύβδινων τεμαχίων θα γίνεται συγχρόνως με την τοποθέτηση των 

χαλυβδοσωλήνων. Τα ειδικά τεμάχια θα αγκυρώνονται με σώμα αγκύρωσης όπου απαιτείται ή / και όπου 
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υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τυχόν ενίσχυση των ειδικών τεμαχίων θα γίνει, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο εγχειρίδιο AWWA Manual Μ11. 

3.1.5 ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Πλάκες επικάλυψης, εγκιβωτισμός του αγωγού, αγκυρώσεις κ.λπ. θα κατασκευάζονται στις θέσεις που προβλέπει 

η εγκεκριμένη μελέτη. 

Γενικώς, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από την μελέτη, σώματα αγκύρωσης θα κατασκευάζονται σε θέσεις 

παρεμβολής ειδικών τεμαχίων ή σημαντικών μηκοτομικών κλίσεων (>15~20%).  

Οι σκυροδετήσεις αγκύρωσης του αγωγού θα γίνονται με σκυρόδεμα ποιότητας που καθορίζεται στην 

εγκεκριμένη μελέτη. 

Οι εκσκαφές των σωμάτων αγκύρωσης θα εκτελούνται οπωσδήποτε προ της τοποθέτησης των σωλήνων (ώστε να 

αποφευχθεί τυχόν βλάβη στις σωληνώσεις). Η σκυροδέτηση θα γίνεται χωρίς εξωτερικούς ξυλότυπους για την 

εξασφάλιση πλήρους πάκτωσης των σωμάτων στο έδαφος, έστω κι αν αυτό οδηγεί σε αύξηση των θεωρητικών 

τους διαστάσεων. 

Κατά την κατασκευή των τύπων προς έγχυση του σκυροδέματος και στην συνέχεια κατά την διάστρωση και 

κατεργασία του επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή κρούσεων επί των σωλήνων. Επίσης δεν θα 

καλύπτονται από σκυρόδεμα οι συνδέσεις των σωλήνων για να είναι δυνατός ο έλεγχος της στεγανότητάς τους 

στις δοκιμές. 

3.1.6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  

Γενικά 

Οι επί τόπου ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται από έμπειρο, πιστοποιημένο προσωπικό, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς και τους όρους της παρούσας. 

Πριν από την έναρξη της ηλεκτροσυγκόλλησης θα γίνεται πλήρης καθαρισμός των παρειών των λοξοτμημένων 

άκρων των τεμαχίων. 

Οι συγκολλήσεις των σωλήνων θα γίνονται με ειδικά ηλεκτρόδια κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται (κατεύθυνση συγκόλλησης, πάχος ελάσματος, διατομή προς πλήρωση). Οι συσκευές 

ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι επαρκούς ισχύος για τα προς συγκόλληση ελάσματα (τουλάχιστον 250 Α/ 40 V). 

Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνεται στον αναγκαίο αριθμό στρώσεων για το εκάστοτε πάχος ελάσματος. 

Έλεγχος ηλεκτροσυγκολλήσεων 

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα ελέγχονται δειγματοληπτικά ή στο σύνολό τους (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

την μελέτη) με φορητή συσκευή υπερήχων (Ultrasonic test), παρουσία εκπροσώπου από την Επίβλεψη. 

Η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα να διενεργεί πρόσθετους δειγματοληπτικούς ελέγχους των ηλεκτροσυγκολλήσεων 

με δικά της συνεργεία ή συνεργεία τρίτων. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθούν μη ικανοποιητικές συγκολλήσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις 

επανεκτελέσει. 
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Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καταχωρούνται σε πρακτικό που θα συνυπογράφεται από τον Ανάδοχο και την 

Υπηρεσία. 

Ενδεικτικώς, η ποιότητα των εκτελουμένων από τον Ανάδοχο ηλεκτροσυγκολλήσεων θα ανήκει στην κατηγορία 

μπλε ή πράσινο σύμφωνα με την κατάταξη του I.I.W. (Intemational Institute of Welding). 

Σε γενικές γραμμές ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ποιοτικής αποδοχής των συγκολλήσεων: 

• Ρήγματα (cracks): απορρίπτονται ανεξάρτητα από την μορφή τους, την διεύθυνσή τους ή τις διαστάσεις τους. 

• Ατελείς συνδέσεις (Lack of fusion): απορρίπτονται ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους. 

• Μπορούν να γίνουν αποδεκτά σφάλματα συγκολλήσεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 

κατωτέρω αναφερόμενα όρια. 

- Ατελής διείσδυση (Incomplete penetration): γίνεται αποδεκτή εφόσον το μήκος κάθε μεμονωμένου 

τμήματος συγκόλλησης που εμφανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του πάχους 

(2Τ) του λεπτότερου από τα συγκολλούμενα ελάσματα και δεν είναι μεγαλύτερο από 30 mm (οποιοδήποτε 

από αυτά είναι το μικρότερο). 

- Στην περίπτωση αλληλουχίας τέτοιων σφαλμάτων, το συνολικό μήκος προστιθέμενο δεν θα ξεπερνά τα 4Τ 

ή 60 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο). Μεμονωμένα θεωρούνται δύο σφάλματα των οποίων 

η μεταξύ τους απόσταση είναι μεγαλύτερη από Τ. 

- Εγκλείσεις σκουριάς ή αέρα (Slag inclusions - porosity): Γίνονται δεκτές μεμονωμένες εγκλείσεις σκουριάς ή 

αέρα, η μεγαλύτερη διάσταση των οποίων δεν υπερβαίνει το Τ ή τα 8 mm (οποιοδήποτε από τα δύο είναι 

μικρότερο), όπου Τ το πάχος του λεπτότερου από τα συγκολλούμενα ελάσματα. 

- Εγκλείσεις που βρίσκονται σε σειρά στην ίδια ευθεία θεωρούνται μεμονωμένες όταν η μεταξύ τους 

απόσταση είναι τριπλάσια τουλάχιστον της μεγαλύτερης διάστασης των παραπλεύρως ευρισκομένων 

εγκλίσεων. Στην περίπτωση που δεν συμβαίνει αυτό, τότε το άθροισμα των μ εγαλυτέρων διαστάσεων 

αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2Τ. 

- Υπέρτηξη (Undercut): Γίνεται αποδεκτό μέγιστο βάθος υπέρτηξης 1,5 mm ή Τ/5 (όποιο από αυτά είναι 

μικρότερο). 

Πέραν των δοκιμών με υπερήχους θα διενεργείται ακτινογραφικός έλεγχος των συγκολλήσεων ενδεικτικώς επί 

του 10% του συνολικού μήκους ηλεκτροσυγκολλήσεων ή όπως ορίζεται στην μελέτη. 

Ο ακτινογραφικός έλεγχος θα γίνεται με ακτίνες Χ ή χρήση Ιριδίου 192 ή άλλου ραδιοϊσοτόπου. 

Τόσο τα πιστοποιητικά ή τα πρακτικά του υπερηχητικού ελέγχου όσο και οι ακτινογραφίες και τα σχετικά 

πιστοποιητικά θα καταχωρούνται στον φάκελο ποιοτικών στοιχείων του έργου. 

Γραφείο ελέγχου 

Το γραφείο ελέγχου που θα διενεργήσει τις παραπάνω δοκιμές θα πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 
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 Θα έχει εμπειρία σε θέματα ποιοτικού ελέγχου ηλεκτροσυγκολλήσεων, η οποία θα αποδεικνύεται από 

σχετικές βεβαιώσεις του κυρίου του έργου. 

 Θα προσκομίσει βεβαίωση ενός τουλάχιστον επίσημου Φορέα Πιστοποίησης (π.χ. 

Νηογνώμονες,Τυν,Βυ,ΕΛΟΤ κλπ.), ότι αποδέχεται ή αναγνωρίζει τις παρεχόμενες εργασίες ποιοτικού ελέγχου 

του συγκεκριμένου Γραφείου. 

Η επιλογή του γραφείου υπόκειται στην έγκριση της Επίβλεψης. 

3.1.7 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Οι εντός εδάφους χαλύβδινοι αγωγοί υφίστανται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό διαβρώσεις οφειλόμενες 

γενικώς στα ακόλουθα αίτια: 

1. Διαφορά οξυγόνωσης υπογείου νερού μεταξύ υψηλότερων και χαμηλότερων τμημάτων του αγωγού. 

2. Διαφορά οξύτητας εδάφους κατά μήκος της όδευσης του αγωγού λόγω διαφορών υγρασίας. 

3. Τοπικές εμφανίσεις αλκαλικών ενώσεων. 

4. Θύλακες αυξημένης περιεκτικότητας σε αέρα εντός του εδάφους. 

5. Παρουσία θειαναγωγών βακτηριδίων τα οποία παρουσία υδρογόνου ανάγουν τη ρίζα S04 σε S και 

ελευθερώνουν οξυγόνο το οποίο εντείνει τα φαινόμενα της διάβρωσης. 

6. Παρουσία κρούστας εξέλασης (Mίlle-scale), η οποία συγκεντρώνει στις ρωγμές της την διαβρωτική 

δράση. 

7. Οι θέσεις συγκόλλησης των σωλήνων συνιστούν τοπικές ανομοιομορφίες, οι οποίες επιτείνουν τα 

φαινόμενα της διάβρωσης (τοπικά). 

Οι εξωτερικές επικαλύψεις των σωλήνων επιτυγχάνουν εν γένει υψηλό βαθμό προστασίας, αλλά όχι απόλυτο, και 

τοπικές βλάβες της επικάλυψης μπορούν να οδηγήσουν με την πάροδο του χρόνου στην εμφάνιση φαινομένων 

διάβρωσης. 

Σημαντικότερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των υπογείων χαλύβδινων δικτύων αποτελεί η εφαρμογή 

συστήματος καθοδικής προστασίας (cathodic protection), το οποίο συνίσταται στην εφαρμογή χαμηλής τάσης 

συνεχούς ρεύματος στον αγωγό για την διατήρηση αρνητικού δυναμικού μεταξύ αυτού και του εδάφους. 

Για την εγκατάσταση του συστήματος απαιτείται κατ' αρχήν η μέτρηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του 

εδάφους (δυναμικό, αντίσταση) και βάση των αποτελεσμάτων η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός αυτού. 

Οι σχετικές εργασίες (μετρήσεις, μελέτη, εγκατάσταση), εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί στο στάδιο Μελέτης, 

θα γίνουν από εξειδικευμένο Γραφείο, το οποίο θα επιλέξει η Επίβλεψη μετά από σχετική εισήγηση / πρόταση 

του Αναδόχου. 

Η εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας προϋποθέτει την λήψη των ακόλουθων μέτρων κατά την 

κατασκευή του δικτύου: 

• Ηλεκτρική απομόνωση του αγωγού κατά τμήματα, μήκους το πολύ 4,0 km με την τοποθέτηση ζεύγους 

μονωτικών φλαντζών. 
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• Απομόνωση με μονωτικές φλάντζες των διακλαδώσεων του αγωγού. 

• Εγκατάσταση κατά μήκος του δικτύου αναμονών μέτρησης δυναμικού, αποτελούμενων από πολύκλωνους 

χάλκινους αγωγούς διαμέτρου 10 mm, των οποίων το ένα άκρο θα συγκολλάται στον αγωγό και το άλλο θα 

καταλήγει σε χυτοσιδηρό κουτί διακλαδώσεως, τοποθετημένο σε φρεάτιο 25 x 25 cm στην επιφάνεια του 

εδάφους. 

Οι απαιτούμενες μετρήσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικώς: 

• Μετρήσεις αντιστάσεως εδάφους ανά 300 m αγωγού με γεωφυσική μέθοδο. 

• Μετρήσεις δυναμικού κατά μήκος των αγωγών, στις ως άνω αναμονές μετρήσεων. 

• Δειγματοληψία εδάφους για τον εργαστηριακό προσδιορισμό του ποσοστού φυσικής υγρασίας, του 

ποσοστού % ιόντων S04, του ποσοστού % ιόντων Cl και του βαθμού οξύτητας (μέτρηση Ph). m 

Εάν από τις παραπάνω μετρήσεις βρεθεί δυναμικό αγωγού ως προς το έδαφος κατώτερο των 850 mV, θα 

μελετηθεί εγκατάσταση καθοδικής προστασίας. 

Στην μελέτη καθοδικής προστασίας θα ληφθούν υπόψη όλοι οι εξωγενείς παράγοντες (π.χ. οι γραμμές υψηλής 

τάσης της ΔΕΗ).  

Η απαιτούμενη ένταση του συνεχούς ρεύματος θα εξακριβωθεί με διαδοχικές δοκιμές. Σε γενικές γραμμές η 

διάταξη του συστήματος έχει ως εξής: 

Ο θετικός πόλος της ανορθωτικής διάταξης συνδέεται με την άνοδο (π.χ. σιδηροτροχιά μήκους 2,5 περίπου 

μέτρων), που τοποθετείται οριζόντια σε όρυγμα βάθους 1,20 m, το οποίο πληρώνεται μ ερικώς με στρώση κωκ 

(θα περιβάλλει την άνοδο). 

Ο αρνητικός πόλος καταλήγει σε περιλαίμιο γύρω από τον χαλυβδοσωλήνα (η διατομή του αγωγού εξαρτάται 

από την απαιτούμενη ένταση του ρεύματος προστασίας). 

Εάν δεν είναι εφικτή η παροχή ρεύματος για την τροφοδοσία του συστήματος, μπορούν να τοποθετούνται 

αναλώσιμες άνοδοι μαγνησίου. 

Στο αντικείμενο εργασιών συμπεριλαμβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του συστήματος, βάσει της μελέτης που θα 

εγκριθεί από τον ΚτΕ. 

3.1.8 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ  

Γενικά 

Μετά την τοποθέτηση και την σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων στο όρυγμα και την κατασκευή 

των προβλεπόμενων σωμάτων αγκυρώσεως, ακολουθεί η μερική επανεπίχωση του ορύγματος σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη και αρχίζει η διενέργεια των δοκιμών στεγανότητας. 

Οι δοκιμές στεγανότητας συνίσταται στην προδοκιμασία, στην κυρίως δοκιμασία και στην γενική δοκιμασία 

ολόκληρου του δικτύου. 

Καθ' όλη την διάρκεια των δοκιμών το ανοικτό τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει στεγνό και τα τυχόν 

εμφανιζόμενα νερά θα απομακρύνονται με δαπάνη του Αναδόχου. 
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Ενδεικτικώς, το μήκος κάθε τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 m, η δε μέγιστη υψομετρική διαφορά 

περί τα 10 m, εκτός εάν οι επί τόπου συνθήκες υπαγορεύουν διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση τα τμήματα 

εκτέλεσης των δοκιμών θα καθορίζονται από την Υπηρεσία. 

Το προς δοκιμή τμήμα θα γεμίζει προοδευτικά με νερό ώστε να εξασφαλιστεί η εκδίωξη του αέρα από το δίκτυο. 

Οι τυχόν αερεξαγωγοί θα είναι ανοικτοί κατά την πλήρωση. 

Προδοκιμασία 

Αφού πληρωθεί με νερό, το υπό δοκιμή τμήμα παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν 

διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημία και θα επαναληφθεί 

η δοκιμή. 

Κυρίως δοκιμασία πίεσης 

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η κυρίως 

δοκιμή υπό πίεση. 

Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) του 

υλικού. 

Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων αέρα. 

Η πίεση δοκιμής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, αλλά σε καμιά περίπτωση η ολική διάρκεια της 

δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες. 

Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν 

παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού, ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον εντοπισμό 

ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. 

Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της 

πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται η εκκένωσή του και η επανάληψη της 

δοκιμής. 

 

Γενική δοκιμασία 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα κατά τμήματα, 

χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των τμημάτων του δικτύου. 

Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής, προς διαπίστωση 

τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα). Μετά την κατά τα ανωτέρω 

επαναπλήρωση των ορυγμάτων κατά τμήμα, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιμασία με πίεση ίση προς 

150 % της ονομαστικής. 

Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων μεταξύ των 

χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως. 
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Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των τμημάτων κενά. 

Πρωτόκολλο δοκιμασιών 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα 

υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο. 

3.1.9 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ενσωματούμενα κύρια υλικά 

• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωματούμενων υλικών. 

• Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών των υλικών. 

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 

• Έλεγχος της εγκατάστασης ως προς την διάταξη, τις συνδέσεις και τα στηρίγματα (πυκνότητα αυτών). 

Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 

αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του αναδόχου. 

• Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν 

τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση 

δικτύων βαρύτητας). 

Οπτικός έλεγχος εγκατάστασης 

Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την έδρασή τους, τις 

κλίσεις τους, τη σταθερότητά τους κ.λπ. 

Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 

αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

Έλεγχος εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια 

Το δίκτυο θα ελέγχεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του με βάση τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης 

(τήρηση χάραξης, διάταξη σωμάτων αγκυρώσεως). 

3.1.10 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών  

• Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων. 

• Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου βάρους. 

• Χρήση συσκευών οξυγονοκοπής. 

• Χρήση εξοπλισμού ηλεκτροσυγκόλλησης. 

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των συσκευών θα γίνεται μόνον από εξειδικευμένο προσωπικό. Κανένα άτομο 

χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα 

εξουσιοδοτείται προς τούτο. 
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Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

Η συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η συμμόρφωση με την Ελληνική 

Νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99 κ.λπ.). 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι 

ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

     Προστατευτική  

ενδυμασία 

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - Προστατευτική 

ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση. 

      Προστασία χεριών 

και βραχιόνων 
EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

   Προστασία 

κεφαλιού 
EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας. 

      Προστασία ποδιών 

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 

20345:2004 - Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 

20345:2004). 

      Προστασία 

οφθαλμών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial use against mechanical 

hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για 

βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας 

3.1.11  ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ευθύγραμμα τμήματα δικτύου  

Η επιμέτρηση των ευθύγραμμων τμημάτων των σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες θα γίνεται σε χιλιόγραμμα 

βάρους ελάσματος, με βάση το πάχος και την ονομαστική διάμετρο που προβλέπονται από την εγκεκριμένη 

μελέτη. 

Τμήματα σωληνώσεων όπου η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει ορισμένη διάμετρο επιμετρώνται με την διάμετρο 

αυτή, ανεξάρτητα από την τυχόν χρησιμοποιηθείσα μεγαλύτερη διάμετρο από τον Ανάδοχο. 

Οι σωλήνες διακρίνονται ανάλογα με την εφαρμοζόμενη εσωτερική και εξωτερική προστασία στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

- Με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία με 

λιθανθρακόπισσα και διπλή στρώση υαλοπάνου. 

- Με εσωτερική προστασία από εποξειδική ρητίνη και εξωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα και 

πολυαιθυλένιο. 
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- Με εσωτερική προστασία από σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα) και 

εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα και πολυαιθυλένιο. 

Ειδικά τεμάχια από χάλυβα  

Τα ειδικά τεμάχια από χάλυβα των αγωγών (καμπύλες, ταυ, συστολές, συναρμογές κ.λπ.) επιμετρώνται σε βάρος 

(kg), ανεξαρτήτως του τύπου εσωτερικής και εξωτερικής προστασίας. 

Σύστημα καθοδικής προστασίας  

Επιμετράται ανά km μήκους προστατευόμενου δικτύου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μετρήσεων, 

εκπόνησης της μελέτης και εγκατάστασης του συστήματος. 

Περιλαμβανόμενες δαπάνες  

Στις ως άνω επιμετρούμενες επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή δικτύων από 

χαλυβδοσωλήνες, περιλαμβάνονται: 

• Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές σωλήνων. 

• Η φθορά και απομείωση των σωλήνων. 

• Η δαπάνη του απασχολούμενου ειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού καθώς και των μηχανημάτων, των 

αναλώσιμων και των συσκευών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 

• Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων δοκιμών στεγανότητας κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 

εργασίας σύμφωνα με την παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα 

απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον 

έλεγχο παραλαβής. 

Μη συμπεριλαμβανόμενες δαπάνες  

• Η πραγματοποίηση των προβλεπομένων από την μελέτη μη καταστροφικών δοκιμών συγκολλήσεων (NDT) με 

χρήση υπερήχων ή ραδιογραφίες. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων φλαντζών συγκόλλησης. 

• Οι εργασίες απολύμανσης του δικτύου (εφ' όσον πρόκειται περί δικτύου ύδρευσης) αποζημιώνονται 

ιδιαιτέρως ανά km δικτύου. 

3.2 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΜΕ ΛΑΙΜΟ 

3.2.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ  

Οι φλάντζες θα είναι κατασκευασμένες με λαιμό κατάλληλης διαμέτρου για την προσαρμογή και συγκόλλησή του 

με τους χαλύβδινους σωλήνες. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με τα Γερμανικά Πρότυπα DIN 2631,2632, 

2633, 2634 για πίεση λειτουργίας PN 10, 16 και 25 αντίστοιχα. Το υλικό κατασκευής των φλαντζών θα είναι 

χάλυβας ποιότητος RSt 37-2 κατά DIN 17100. Ειδικά για τις φλάντζες ΡΝ 25 κατά DIN 2634, το υλικό θα είναι 

τουλάχιστον C22 κατά DIN 17200. 
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Η μηχανουργική κατεργασία θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο DIN 2519, δηλαδή τα τεμάχια θα είναι σφυρήλατα, 

πρεσσαριστά ή συγκολλητά και οι κατεργασίες και ανοχές θα είναι σύμφωνες με τις παραγράφους 4.2 και 4.3 του 

προτύπου DIN 2519. 

Οι φλάντζες θα έχουν προεξοχή (πατούρα) τύπου C κατά DIN 2526. Με κάθε φλάντζα θα παραδοθεί ο αντίστοιχος 

ελαστικός δακτύλιος που θα εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης και θα είναι κατάλληλος για την 

προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας. 

Ο ελαστικός δακτύλιος θα είναι από υλικό άριστης ποιότητας, EPDM ή NITRILE RUBBER ή άλλο ισοδύναμο της 

εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Type W ή Τ κατά BS 2494, για το οποίο θα υποβληθεί πιστοποιητικό 

καταλληλότητας για πόσιμο νερό από το N.W.C. ή αντίστοιχο οργανισμό. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η 

φλάντζα προβλέπεται να τοποθετηθεί σε απευθείας επαφή με το έδαφος, ο ελαστικός δακτύλιος θα πρέπει να 

είναι από υλικό Type W κατά BS 2494. 

Οι συγκολλήσεις των ενωτικών με τις φλάντζες, θα γίνουν με ηλεκτρόδια κατάλληλα για το υλικό των 

ηλεκτροσυγκολλούμενων τεμαχίων και θα εκτελεσθούν από επαγγελματίες ηλεκτροσυγκολλητές με 

εξακριβωμένη πείρα και ικανότητα. 

Όλες οι συγκολλήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και ελεγχθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

Τεχνική Προδιαγραφή "Κατασκευής Χαλυβδοσωλήνων" και "Εγκατάστασης Υδαταγωγών από Χάλυβα", Τ.Π. 

201/01, 201/02. 

Οι διάμετροι και οι θέσεις των οπών των κοχλιών πρέπει να είναι ακριβείς, ώστε οι οπές να αντιστοιχούν ακριβώς 

με εκείνες της απέναντι φλάντζας, όπως και αν τοποθετηθούν. 

Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να ληφθεί για την επιπεδότητα των φλαντζών των οποίων η μηχανουργική κατεργασία 

πρέπει να γίνεται στο εργοστάσιο μετά τη συγκόλλησή τους με το λαιμό. Κάθε φλάντζα θα έχει υποχρεωτικά 

ενδείξεις για την ονομαστική διάμετρο DN την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα, την ονομαστική πίεση ΡΝ, το 

σήμα του κατασκευαστή, το υλικό και τον αριθμό του DIN, σύμφωνα με το DIN 2519. Επίσης οι λαιμοί και οι 

φλάντζες πρέπει να έχουν εξωτερική και εσωτερική προστατευτική επένδυση όπως περιγράφεται στην Τεχνική 

Προδιαγραφή "Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων" Τ.Π. 201/01. 

3.2.2 ΚΟΧΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ  

Οι κοχλίες θα είναι εξαγωνικής κεφαλής με εξαγωνικά περικόχλια χωρίς παρεμβλήματα. Η μορφή και οι 

διαστάσεις τους θα είναι σύμφωνες προς το DIN 601. 

Οι κοχλίες θα είναι ποιότητας 4D κατά DIN 267. 

Οι κοχλίες, τα περικόχλια θα υποστούν θερμό γαλβάνισμα σε όλες τους τις επιφάνειες πάχους τουλάχιστον 15 

μικρά. 

Η παραγγελία θα διαχωρίζεται σε ομάδες χιλίων ομοειδών τεμαχίων. Ομάδες μικρότερου πλήθους τεμαχίων θα 

θεωρούνται ότι είναι μία ομάδα. Από κάθε ομάδα θα λαμβάνονται τυχαία πέντε δείγματα στα οποία θα 

διενεργούνται οι έλεγχοι για την τήρηση των προδιαγραφών. 

Εάν δύο ή περισσότερα δείγματα βρεθούν ακατάλληλα, η ομάδα θα απορρίπτεται. Εάν ένα μόνο δείγμα είναι 

ακατάλληλο, τότε θα γίνεται νέα δειγματοληψία πέντε τεμαχίων για έλεγχο. Εάν έστω και ένα δείγμα της 
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δεύτερης δοκιμασίας βρεθεί ακατάλληλο, τότε, η ομάδα θα απορρίπτεται. 

Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνονται παρουσία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο εργοστάσιο κατασκευής ή σε άλλο 

αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου. 

Όλα τα έξοδα ελέγχου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

3.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΝ  

Ο έλεγχος των φλαντζών θα γίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία που θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στα τμήματα 

του εργοστασίου κατασκευής που έχουν σχέση με την κατασκευή τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί 

χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξακριβώσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία αν οι 

φλάντζες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Στην περίπτωση χαλύβδινων ηλεκτροσυγκολλητών τεμαχίων θα γίνεται έλεγχος των ηλεκτροσυγκολλήσεων 

οπτικός και με συσκευή υπερήχων. Αν κριθεί σκόπιμο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα μπορεί να ζητήσει και έλεγχο 

με ακτίνες Χ (ραδιογραφίες). 

Θα γίνεται έλεγχος των κατασκευαστικών σχεδίων, ως προς τη μορφή και τις διαστάσεις, την καταλληλότητα των 

χρησιμοποιηθησομένων υλικών και τις προβλεπόμενες κατεργασίες και ανοχές. Κατά την κατασκευή των 

φλαντζών θα γίνεται έλεγχος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα και ότι η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. 

Οι παραπάνω έλεγχοι δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για την παράδοση φλαντζών που να 

εκπληρούν τις απαιτήσεις της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Οι έλεγχοι μπορούν να γίνονται τόσο στο εργοστάσιο του προμηθευτή όσο και στις θέσεις αποθήκευσης ή στο 

εργοτάξιο, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Υπηρεσίας όπως και για τους σωλήνες. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει πιστοποιητικό επίσημης Αρχής, για την καταλληλότητα, για χρήση σε πόσιμο νερό, του 

υλικού του ελαστικού δακτυλίου που χρησιμοποιείται για εξασφάλιση της στεγανότητας. 

 
 

N.T.Π 4: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Σε αντιστοιχία με τις προκαταρκτικές εργασίες μόλις περαιωθεί η κατασκευή των έργων θα καταρτισθούν σχέδια 

και τεύχος που θα δίνουν πλήρη εικόνα του κατασκευασμένου δικτύου με τις διακλαδώσεις του και όλα τα 

τεχνικά έργα, βασιζόμενα στα λεπτομερειακά σχέδια που θα συνοδεύουν τις επί μέρους επιμετρήσεις. 

Συμπληρωματικά προτείνεται η συνυποβολή ηλεκτρονικών αρχείων των σχεδίων και του τεύχους με τα 

απαιτούμενα αντίγραφα. Η καταλληλότερη μορφή ψηφιακών δεδομένων είναι αυτή του θεματικού 

χαρτογραφικού επιπέδου που μπορεί να προέλθει από λογισμικό GIS. Η απλούστερη όμως και ενδεικνυόμενη 

μορφή είναι αυτή των σχεδιαστικών αρχείων τύπου DXF ή DWG που μπορεί να προέλθει από λογισμικά 

σχεδιαστικά προγράμματα όπως είναι το AUTOCAD, το GEOCALC, ή άλλα παρόμοια προγράμματα. 
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Σχετικά με τα επίπεδα καταχώρισης των στοιχείων, όπως και τους συμβολισμούς, υπάρχουν συγκεκριμένες 

οδηγίες που θα δοθούν από την υπηρεσία. Πριν από την παράδοση, ο ανάδοχος θα ρωτήσει την επίβλεψη για την 

οριστική μορφή του τρόπου καταχωρήσεως. 

Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες θα παραδοθούν και τα τεύχη των μετρήσεων με όλους τους υπολογισμούς 

ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός έλεγχος. 

Η απεικόνιση των εκτελεστέων έργων και ιδίως των αγωγών θα είναι σαφής υψομετρικώς και οριζοντιογραφικώς 

ώστε, βάσει αυτών, να μπορεί οποτεδήποτε να επισημανθεί η ακριβής θέση των αγωγών, των ειδικών τεμαχίων, 

των φρεατίων επισκέψεως, ιδιωτικών συνδέσεων, των κάθε φύσεως εξαρτημάτων και οργάνων λειτουργίας 

καθώς και των εγκαταστάσεων των υπογείων δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω. που έχουν συναντηθεί. Οι σημαντικές θέσεις 

(φρεάτια κ.λ.π.) θα δίνονται με συντεταγμένες οι οποίες θα παρουσιάζονται με μορφή πίνακα. 

 

4.2 Βασικό περιεχόμενο των στοιχείων 

Α.- Οριζοντιογραφία του έργου σε κλίμακα 1:1000 πάνω στο τοπογραφικό σχέδιο της αποτυπώσεως του 

αναδόχου. Το σχέδιο θα μπορεί να μεγεθυνθεί ηλεκτρονικά. 

Στην οριζοντιογραφία θα αναγράφονται: 

α) Ο άξονας όλων των αγωγών του έργου στην ακριβή του θέση σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και άλλα 

μόνιμα στοιχεία συσχετισμού. 

β) Οι υπάρχοντες αγωγοί στους δρόμους όπου κατασκευάζονται τα έργα. 

γ) Οι ακριβείς θέσεις των φρεατίων, των στομίων επισκέψεως αυτών και των τεχνικών έργων με εξασφαλίσεις 

σαφείς και από σταθερά σημεία (όχι δένδρα ή κολώνες), άλλα με συντεταγμένες, όπως αναφέρεται 

παραπάνω και με την εμφάνιση που θα ορίσει η επίβλεψη (π.χ. σαν λεπτομέρεια στην άκρη του σχεδίου ή σε 

ειδικό τεύχος εξασφαλίσεων, αν δεν είναι δυνατόν να σχεδιασθούν καθαρά μέσα στην οριζοντιογραφία). 

δ) Τα απόλυτα υψόμετρα καλυμμάτων και ροής από ρεπέρ του αντίστοιχου Δήμου στις θέσεις των φρεατίων και 

ξεχωριστά για όλους τους αγωγούς που συμβάλουν σε ένα φρεάτιο. 

ε) Ο άξονας, οι εξασφαλίσεις, το μήκος και η κλίση κάθε αγωγού και των διακλαδώσεών του ή η εξασφάλιση και 

το είδος των ειδικών τεμαχίων με τους συμβολισμούς που θα ορίσει η επίβλεψη. 

στ) Οι θέσεις, το είδος, η εξασφάλιση των ιδιωτικών συνδέσεων. 

ζ) Τα υψόμετρα ροής, οι εξασφαλίσεις της αρχής και του πέρατος των αναμονών αγωγών που κατασκευάσθηκαν. 

η) Ουσιώδη ενδιάμεσα μήκη (μεταξύ φρεατίων κ.λ.π.) καθώς και σημαντικά στοιχεία αγωγών (υλικό, διάμετρος, 

κλίση κ.λ.π.). 

θ) Παρατηρήσεις σχετικές με αγωγούς που παραλαμβάνονται ή διοχετεύονται ή καθαιρούνται κ.λ.π. 

Β.- Γενική οριζοντιογραφία του έργου σε κλίμακα κατά προτίμηση 1:5.000, της οποίας το τοπογραφικό υπόβαθρο 

θα δοθεί από την επίβλεψη. 
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Γ.- Μηκοτομές των κύριων αγωγών του έργου με την κλίμακα της μελέτης όπου θα σχεδιάζονται και θα 

αναγράφονται απαραίτητα: 

     α) Υψόμετρα εδάφους και ερυθράς. 

     β) Υψόμετρα ροής και εκσκαφής. 

     γ) Χιλιομέτρηση της θέσεως των φρεατίων, των ειδικών τεμαχίων κ.λ.π. 

     δ) Υλικά, διάμετροι, μήκη, κλίσεις κ.λ.π. 

     ε) Τα ονόματα των οδών κατά μήκος και εγκαρσίως των αγωγών. 

     στ)Οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν. 

Δ.- Σχέδια λεπτομερειών των αγωγών, των φρεατίων και των άλλων τεχνικών έργων όπως αυτά 

κατασκευάσθηκαν με τις κλίμακες αντιστοίχων σχεδίων της μελέτης, εκτός αν η επίβλεψη ορίσει άλλες. Στα 

σχέδια θα αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά, το είδος του σκυροδέματος και του οπλισμού, 

αναπτύγματα οπλισμών, διαστάσεις, χαρακτηριστικά υψόμετρα ροής κ.λ.π. 

 

4.3 Τεύχος περιγραφής των έργων 

Εκτός των σχεδίων θα παραδοθεί και τεύχος όπου: 

α) Θα περιγράφεται συνοπτικά το τεχνικό ιστορικό του έργου ανά τμήμα / δρόμο και οι μέθοδοι κατασκευής. 

β) Θα δίνεται πίνακας κατασκευασθέντων έργων ανά δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα σε κάθε δρόμο όπου θα 

φαίνονται οι αγωγοί ή τα άλλα έργα που κατασκευάσθηκαν π.χ. φρεάτια επίσκεψης, περιγραφή της αρχής 

και του πέρατος του κάθε έργου, το υλικό, η διάμετρος κ.λ.π. και το κόστος κατά προσέγγιση. Υπόδειγμα 

πίνακα θα δοθεί από την επίβλεψη. 

4.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η όλη εργασία καταρτίσεως των ανωτέρω πιστοποιείται ανά μέτρο μήκος αγωγού. Περισσότεροι του ενός αγωγοί 

όταν κατασκευάζονται στη λωρίδα των 20m θεωρούνται ως ένας αγωγός.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 

διευκρίνηση ότι το σύνολο των παραπάνω θεωρείται εργασία του έργου, ότι θα είναι πλήρες και αυτόνομο, δεν 

θα παραπέμπει στα σχέδια των επιμετρήσεων αλλά θα επαναλαμβάνει όσα χρειάζονται, τα σχέδια και το τεύχος 

θα έχουν το τίτλο του έργου με την ένδειξη "αποτύπωση" και θα είναι αρμοδίως υπογραμμένα. 

Οι εργασίες αυτές δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον ανάδοχο, επειδή συμφωνείται ότι περιλαμβάνονται στα 

γενικά έξοδα του αναδόχου. 
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N.T.Π 5: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την αποκατάσταση – επανακατασκευή της εξωτερικής μόνωσης  
χαλυβδοσωλήνα μεγάλης διαμέτρου (ενδεικτικά ονομαστικής διαμέτρου 1000 mm) με ταινία αντιδιαβρωτικής 
προστασίας. 
Στους χαλυβδοσωλήνες θα τοποθετηθεί εξωτερική επένδυση σύμφωνα με τα πρότυπα AWWA C-209 (Standard 
for Cold-Applied Tape Coatings for the Exterior of Special Sections, Connections, and Fittings for Steel Water 
Pipelines) & C-214 (AWWA Standard for Tape Coating Systems for the Exterior of Steel Water Pipelines).  
Περιμετρικά του σωλήνα, θα πραγματοποιούνται εκσκαφές για την πλήρη αποκάλυψή του και τη δημιουργία 
κατάλληλης ζώνης για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών. Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα θα υποστεί 
καθαρισμό επιφανείας με κατάλληλο εξοπλισμό (ύφασμα, συρματόβουρτσα, υδροβολή, αμμοβολή) εως ότου 
απομακρυνθούν σκόνες, λίπη, σκουριά, υπολείμματα της παλαιάς μόνωσης κλπ.  
Στην συνέχεια  εφαρμόζεται primer σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σε σύντομο χρονικό διάστημα 
διαστρώνεται σπειροειδώς η προστατευτική ταινία. Η ταινία εφαρμόζεται τουλάχιστον 20~50mm πριν και μετά 
την επιφάνεια προς αποκατάσταση, ενώ τηρείται επικάλυψη 50% κατά τη διάστρωσή της ώστε μετά το πέρας της 
εργασίας, ο σωλήνας θα προστατεύεται από ελάχιστο πάχος ταινίας 1,0mm σε κάθε σημείο του. 
Οποιοσδήποτε σωλήνας που η προστατευτική του επικάλυψη δεν έχει ισχυρή πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια 
του μετάλλου, θα απορρίπτεται και η επένδυση θα γίνεται από την αρχή και σε όλο το απαιτούμενο μήκος χωρίς 
επιπλέον αποζημίωση για τον ανάδοχο. Για την προστατευτική επένδυση θα εξασφαλίζεται μόνιμη και ανθεκτική 
πρόσφυση με τη μεταλλική επιφάνεια και η συνέχεια της χωρίς ρωγμές, κενά, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώματα.  
Κατά τις εργασίες εγκιβωτισμού των σωλήνων με άμμο, ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
μην προξενηθεί καμία βλάβη στην επένδυση. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα πραγματοποιείται εντός μηνός 
από την ολοκλήρωση της εργασίας ή νωρίτερα (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) ώστε να αποφευχθεί 
αλλοίωση της επένδυσης από την ηλιακή ακτινοβολία. 
 
 

N.T.Π 6: ΑΓΩΓΟΙ  ΑΠΟ  ΣΩΛΗΝΕΣ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια σωλήνων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για χρήση σε 

δίκτυα ύδρευσης και στηρίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12201 Parts 1-7 με τίτλο «Plastic piping systems for 

water supply – Polyethylene (PE)». 

6.2 ΠΡΩΤΗ YΛΗ 

Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχει μορφή ομογενοποιημένων 

κόκκων από ομοπολυμερείς ή συμπολυμερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα πρόσθετά τους.   

Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγμέντα χρώματος, σταθεροποιητές υπεριωδών, κλπ.) ομοιόμορφα 

διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή, συγκόλληση και χρήση των σωλήνων 

και των εξαρτημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού μετά 

την υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή 

την έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες. 
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Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο νερό και δεν 

θα επηρεάζουν αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 

Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της πρώτης ύλης. 

Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή σωλήνων θα είναι μπλε. Για την παραγωγή των εξαρτημάτων επιτρέπεται 

υλικό σε χρώμα μπλε ή μαύρο. 

Η πρώτη ύλη, που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων πολυαιθυλενίου PE τρίτης 

γενιάς (MRS 10, ΡΕ 100) διανομής πόσιμου νερού από σκληρό πολυαιθυλένιο (PE) CΕ 100, τρίτης γενιάς, MRS 10 

(Minimun Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 Mpa) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003. Η 

ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετρημένη σε θερμοκρασία 23ºC θα είναι: 0,942 έως 0,952 gr/cm3. Με 

τον όρο ονομαστική πυκνότητα εννοείται η πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετά την προσθήκη των κατάλληλων 

πρόσθετων. Ο δείκτης ροής (melt flow index) της πρώτης ύλης, θα είναι MFI 190/5 = 0,4 έως 1,0 gr/10 min. Η 

επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης θα είναι μεγαλύτερη από 5 MPa. 

6.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ 

Ο προμηθευτής της πρώτης ύλης πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9002.  Ο προμηθευτής της πρώτης 

ύλης υποχρεούται να υποβάλλει στην Yπηρεσία τον Πίνακα 2 του προτύπου EN 12201 part 7 συμπληρωμένο με 

τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που τεκμηριώνουν ότι η πρώτη ύλη τηρεί τις απαιτήσεις και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο πρότυπο EN 12201 part 1.  

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του προμηθευτή, επίσημα 

μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά: 

• Η παρτίδα παραγωγής της πρώτης ύλης 

• Τα πρόσθετα που χρησιμοποιήθηκαν 

• Η κατηγορία σύνδεσης του υλικού (ΡΕ 100) 

• Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR – Melt mass-flow rate) του υλικού 

• Η ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή (MRS – minimum required strength) 

6.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά EN 12201-2. Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες, 

καθαρές και απαλλαγμένες από αυλακώσεις ή /και άλλα ελαττώματα, όπως πόροι στην επιφάνεια που 

δημιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανομοιογένειας. Το χρώμα του κάθε σωλήνα θα πρέπει 

να είναι ομοιόμορφο σε όλο το μήκος του. 

Τα άκρα θα είναι καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις, κομμένα κάθετα κατά τον άξονα του σωλήνα. 

Από το EN 12201-2:2003 καθορίζονται οι διαστάσεις και οι ανοχές ως προς τις αποκλίσεις όσον αφορά την 

εξωτερική διάμετρο και το πάχος του σωλήνα. 

6.5 ΜΗΚΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Τα μήκη των ευθύγραμμων σωλήνων θα είναι 6 έως 12m για ευθύγραμμους σωλήνες, και 50 έως 100m για τους 

σωλήνες σε ρολό. Ειδικά για το ρολό το μήκος μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. 
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6.6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι σωλήνες κατά την μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες αρσενικές από HDPE 

και θα είναι συσκευασμένοι (1m x 1m x το μήκος) κατά τέτοιο τρόπο που να μπορούν να αποθηκεύονται καθ’ 

ύψος. Στην περίπτωση που οι αγωγοί βρίσκονται σε ρολά τότε η εσωτερική διάμετρος θα ισούται με την 

ονομαστική διάμετρο επί 20 φορές. 

6.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι σωλήνες θα μεταφέρονται και θα διακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σωλήνες πρέπει 

να μεταφέρονται διατεταγμένοι, όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Συσκευασία σωλήνων», για να μην 

προκαλούνται ζημιές κατά τη μεταφορά τους στο εργοστά- σιο. Τα ευθέα μήκη πρέπει να εφάπτονται στην κάτω 

στρώση σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ’ όλο το μήκος τους.  

Η τοποθέτηση του ενός σωλήνα μέσα στον άλλο να μη γίνεται παρά μόνο στη μεταφορά. Οι σωλήνες δεν πρέπει 

να σέρνονται, να ρίχνονται ή να στοιβάζονται σε ανώμαλες επιφάνειες, όπως π.χ. βράχοι, κοφτερές αιχμές κλπ. 

Επίσης, αν φορτοεκφορτώνονται με συρματόσχοινα ή αλυσίδες πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από το 

γδάρσιμο ή τη χάραξη. Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι 

αδύνατο οι μεγαλύτερες διάμετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις. Τα ρολά πρέπει να 

αποθηκεύονται οριζόντια και δεμένα, όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο. Αν χρειάζεται να μεταφερθούν 

όρθια, να προστατεύονται από τυχόν χτυπήματα.  

Η αποθήκευση στο εργοτάξιο θα γίνεται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες και οι σωλήνες πρέπει να 

στοιβάζονται με τα ευθέα μήκη τους να εφάπτονται. Αν υπάρχουν διαχωριστικά ξύλινα δοκάρια, αυτά να 

σχηματίζουν κυψέλες ύψους 1-1,5m και πλάτους 1.5-2m. Επίσης, είναι απαραίτητο οι σωλήνες να 

προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους στον ήλιο χρησιμοποιώντας καλύμματα ή στέγαστρα, καθώς 

και να αποφεύγεται η παραμονή τους σε υψηλές θερμοκρασίες, η οποία σε συνδυασμό με αξονική ή εγκάρσια 

φόρτιση μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της διαμέτρου.  

Επίσης, καλό είναι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 0ο C να αποφεύγονται τα 

απότομα χτυπήματα στους σωλήνες. Οι σωλήνες πρέπει να διακινούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται κρούσεις, 

καθώς και ρύπανσή τους από χώματα, λάσπες, ακάθαρτα κ.λπ. Τα άκρα των σωλήνων, που είναι τορναρισμένα 

και έτοιμα για σύνδεση, πρέπει να προστατεύονται από χτυπήματα. Τα ειδικά εξαρτήματα πρέπει να παραμένουν 

μέσα στους σάκους ή στα κιβώτια συσκευασίας μέχρι τη χρησιμοποίησή τους. 

6.8 ΈΛΕΓΧΟΙ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

6.8.1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΔΟΚΙΜΕΣ  

Ο κατασκευαστής των σωλήνων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9002 και να εκτελέσει  

όλους τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 12201 στους παραγόμενους σωλήνες για 

να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες 

αντοχές των σωλήνων σε υδροστατικές φορτίσεις και χημικές προσβολές. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και του 

εργαστηριακούς ελέγχους είτε με το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο 

συνεργάτη της. 

6.8.2 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 



32 
 

Επί τόπου του έργου οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για 

αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες, κλπ. Θα ελέγχεται επίσης η πιστότητα της κυκλικής 

διατομής (ovality) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο EN 12201 part 2. 

Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, η Υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους προκειμένου να αποφασίσει για την 

καταλληλότητα ή μη των σωλήνων. Σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας 

Τεχνικής Προδιαγραφής θα απορρίπτονται. 

6.8.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή που θα αναφέρει τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων και ιδιαίτερα: 

α. την κατηγορία σύνθεσης του υλικού του σωλήνα, ο μετρημένος Δείκτη Ροής Τήγματος (MFR) 190/5 της 

κάθε παρτίδας, και την τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής των σωλήνων.   

Επισημαίνεται ότι ο μετρημένος Δείκτης Ροής Τήγματος (MFR) της κάθε παρτίδας δεν μπορεί να έχει απόκλιση 

μεγαλύτερη από 0,2 γρ. / 10 λεπτά από το αντίστοιχο MFR 190/5  της πρώτης ύλης. 

β. ότι οι σωλήνες πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12201 part 2.  

Ο κατασκευαστής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία τον Πίνακα 3 του προτύπου EN 12201 

part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που τεκμηριώνουν ότι οι σωλήνες 

τηρούν τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στο πρότυπο EN 12201 part 2. 

Η κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται επίσης από πιστοποιητικό καταλληλότητας για μεταφορά 

ποσίμου νερού από επίσημη αρχή, οργανισμό ή επιστημονικό ινστιτούτο χώρας της Ε.Ε., επίσημα μεταφρασμένο 

στη Ελληνική γλώσσα. 

6.8.4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  

Οι σωλήνες κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες αρσενικές από 

LDPE. 

Οι σωλήνες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε κουλούρες μήκους 100 μέτρων. Οι κουλούρες πρέπει να 

αποθηκεύονται κατά το δυνατόν επίπεδες . Οι σωλήνες δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με ουσίες που 

καταστρέφουν το ΡΕ όπως πετρέλαιο, χημικά (DIN 16934) 

Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων κατά την 

μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων. Οι σωλήνες ή οι συσκευασίες των σωλήνων θα μεταφέρονται και 

θα φορτοεκφορτώνονται με πλατείς υφασμάτινους ιμάντες.  

Οι σωλήνες αποθηκεύονται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους ώστε να προφυλάσσονται από την 

ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες, ή από τις άσχημες  

καιρικές συνθήκες. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση σωλήνων για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών. 

6.8.5 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται εγγύηση καλής λειτουργίας των σωλήνων τουλάχιστον δύο (2) ετών από την 

ημέρα παραλαβής τους από την Υπηρεσία. 
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Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία των σωλήνων για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την 

παράδοσή τους. Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας κατά τον χρόνο 

εγγύησης, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει με καινούργιους σωλήνες ή σε κάθε περίπτωση, με 

δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει την λειτουργία τους. 

6.9 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση των σωλήνων πολυαιθυλενίου θα γίνει επί τόπου του έργου. Η δαπάνη για την φόρτωση και 

μεταφορά των σωλήνων θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.        

 

N.T.Π 7: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  

Οι  συσκευές για την ρύθμιση της ροής και την ορθή λειτουργία του αντλιοστασίου, όπως η τοποθέτηση 

αντιπληγματικών βαλβίδων, η τοποθέτηση βάνας αντεπιστροφής και εξαεριστικού διπλής ενέργειας γίνονται για 

πίεση λειτουργίας PN 16 atm. Οι αντιπληγματικές βαλβίδες θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-08-06-07-06 «Αντιπληγματικές βαλβίδες». Οι δικλείδες εισαγωγής-εξαγωγής διπλής ενέργειας θα πρέπει να 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-08-06-07-07 «Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 

ενέργειας». 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι ελαστικής έμφραξης ολικής παροχής τύπου (κλαππέ σφαίρας) με φλαντζωτά 

άκρα κατάλληλες για νερό άρδευσης, ονομαστικής πίεσης PN 16 και διαμέτρου της σωλήνωσης στην οποία 

παρεμβάλλονται. Η θέση λειτουργίας της βαλβίδας θα είναι οριζόντια. Το μήκος των βαλβίδων θα είναι σύμφωνα 

με την προδιαγραφή DIN 3202 – F6 και το σώμα θα έχει φλαντζωτά άκρα κλάσης διάτρησης σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 7005-2(ΕΝ 1092-2:1997) ή πρότυπο DIN 2501-Μεταλλικές φλάντζες, Διαστάσεις συνδέσεων. Σώμα : 

Ελατός Χυτοσίδηρος (GJS -400-15) (Ισοδύναμο : GGG40) Σφαίρα : Πλήρως επικαλυμένη με ελαστικό NBR . Υλικό 

κατασκευής : Διαστάσεις DN50–100 από Αλουμίνιο & 125-500 Ελατός Χυτοσίδηρος Κοχλίες περικόχλια : 

Ανοξείδωτα Α2 Βαφή : Εποξειδική Βαφή Τουλάχιστον 300 mm. Η κατασκευή της βαλβίδας θα εξασφαλίζει την 

απόλυτη στεγανότητα ακόμα και σε χαμηλές πιέσεις λειτουργίας. Η πλήρης διατομή σε κάθε ονομαστική 

διάσταση είναι απαραίτητη για αποφυγή πτώσης πίεσης εξαιτίας της βαλβίδας. Η εσωτερική σφαίρα λόγω 

σχεδιασμού θα περιστρέφεται ώστε να αποφεύγονται επικαθήσεις φερτών υλικών που θα επιδρούν στη 

στεγανωτική της ικανότητα. Η σκληρότητα του υλικού επικάλυψης της σφαίρας θα είναι τέτοια ώστε αν 

αποφεύγονται κολλήματα στην κλειστή θέση. Η βαλβίδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εύκολης συντήρησης και 

αντικατάστασης της εσωτερικής σφαίρας. Οι βαλβίδες θα έχουν δοκιμαστεί σε υδραυλική πίεση σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του προτύπου DIN 5153:1974. Η πίεση δοκιμής του σώματος της βάνας θα είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη 

της μέγιστης επιτρεπόμενης πιέσεως λειτουργίας για όλα τα μεγέθη. 

 

N.T.Π 8: ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ  

Για τα θυροφράγματα ισχύει η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-03 «εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ανοικτών 

διωρύγων». Βασική κατηγορία του αντικειμένου της Προδιαγραφής είναι τα  επίπεδα (κυλιόμενα ή ολισθαίνοντα) 

ή τοξοτά θυροφράγματα. 
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Η μεταλλική κατασκευή των θυροφραγμάτων απαρτίζεται από τα τμήματα: κυρίως σώμα του θυροφράγματος, το 

ελαστικό παρέμβυσμα του θυροφράγματος διαστάσεων 300 x300mm, 700 x 700mm και 1000x1000m για το 

κλείσιμο των αγωγών στο φρεάτιο για την πλήρη στεγάνωση μεταξύ του θροφράγματος και των οδηγών κίνησης, 

τα  εντοιχιζόμενα μεταλλικά στοιχεία για τη συναρμογή του θροφράγματος πάνω στο δομικό έργο (οδηγοί 

ολίσθησης), μηχανισμό ανύψωσης του θυροφράγματος. Το θυρόφραγμα κινείται χειροκίνητα με χειροκίνητα 

συστήματα ανύψωσης (χειροκίνητο βαρούλκο με οδοντωτούς τροχούς, αλυσίδες, συρματόχοινα, κλπ.) 

Το Θυρόφραγμα είναι ανοξείδωτο, τετραγωνικής διατομής και ολισθαίνει μέσω ανοξείδωτης ράβδου απο χάλυβα 

AΙSI 316, στηριζόμενης επί τοίχου. 

 

N.T.Π 9: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Η συνολική προμετρούμενη επιφάνεια των έργων πρέπει βάφεται με προστατευτική βαφή κατά τα πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Η βαφή προστασίας φέρει σήμανση CE της ΕΕ, με ελάχιστη απαίτηση το ισοδύναμο πάχος ξηρού 

αέρα αυτής, Sd,CO2, να είναι τουλάχιστον 50 m, ή το ισοδύναμο πάχος σκυροδέματος αυτής, Sc, να είναι 

τουλάχιστον 1,25 m και το ισοδύναμο πάχος ξηρού αέρα ως προς την διάχυση των υδρατμών αυτής, Sd,Η2Ο, να 

είναι τουλάχιστον 5,00 m. To Ελάχιστο πάχος στρώσης της βαφής προστασίας για την κάλυψη της Τ.Π. είναι 

160μm. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία την πιστοποίηση καταλληλόλητας 

του προϊόντος. 

Η τελική επιμέτρηση και πληρωμή γίνεται με βάση τη συνολική επιφάνεια σκυροδέματος που στεγανοποιήθηκε. 

 

N.T.Π 10: Πρόσμικτα σκυροδέματος  

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι τα πρόσμικτα και πρόσθετα (admixtures - additions) στο 

σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών. Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσής τους καθορίζονται από την μελέτη του 

έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως που 

εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

Τα πρόσθετα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν εγκριθεί προηγουμένως από την Υπηρεσία, βάσει 

πιστοποιητικών και δοκιμών που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.  

Για οποιαδήποτε πρόσμικτα που θα χρησιμοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις τιμές των 

πληρωμένων σκυροδεμάτων, εκτός αν άλλως προβλέπεται στο συμβατικό τιμολόγιο. 

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων που είναι δυνατόν να επιτραπούν ή να οριστούν 

από την Υπηρεσία: 

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  

- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
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- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 

- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 

Όλα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

Ισχύουν τα οριζόμενα στους Ευρωκώδικες 0, 1, 2 (ειδικότερα το Μέρος 3: «Κατασκευές που συγκρατούν υγρά»), 

3, 7, 8 (ειδικότερα το Μέρος 4: «Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί»), ΕΛΟΤ EN 206-1 Σκυρόδεμα - Μέρος 1, στους 

ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί: ΕΚΩΣ, ΕΑΚ 2000, ΚΤΧΣ, ΚΤΣ και ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 

 

N.T.Π 11: ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Τα τεμάχια εφαρμόζονται για τη σύνδεση των τμημάτων των αγωγών του δικτύου που αποκόπηκαν με τους νέους 

αγωγούς. Τα τεμάχια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι συμβατά για το υλικό του τμήματος με το οποίο 

συνδέονται. 

Τα ηλεκτροεξαρτήματα (ηλεκτρομούφες, ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροταύ, ηλεκτροσυστολές,  ηλεκτροσέλλες  κ.λπ.) 

και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων που θα χρησιμοποιηθούν, θα παράγονται από Πολυαιθυλένιο, PE 100.  

Τα ηλεκτροεξαρτήματα και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων θα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών EN 12201-3 / ISO 4427 για νερό άρδευσης και θα παράγονται με τη μέθοδο έγχυσης (Injection 

moulding), αποκλειομένων των εξαρτημάτων που παράγονται με άλλες μεθόδους. 

• Τα  προς προμήθεια εξαρτήματα PE θα πρέπει: 

- Να κατασκευάζονται από κατασκευαστές που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις  που περιλαμβάνονται 

στην παρούσα και διαθέτουν Πιστοποιητικό  ISO 9001. 

- Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε 

χαρτοκιβώτια. 

- Στην εξωτερική επιφάνεια κάθε ηλεκτροεξαρτήματος και εξαρτήματος ευθέων άκρων θα πρέπει να είναι 

ανάγλυφα τυπωμένες, κατά τη διαδικασία της έγχυσης, πληροφορίες που αφορούν στο εξάρτημα, όπως 

διάμετρος, SDR, PE 100, στοιχεία αναγνώρισης του εξαρτήματος (batch number). 

- Όλα τα ηλεκτροεξαρτήματα, καθώς και τα εξαρτήματα ευθέων άκρων, που θα χρησιμοποιηθούν για 

δίκτυα υπό πίεση θα είναι από PE 100, PN 10 έως 16 atm. 

- Οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόμενα στην παρούσα μπορεί να υπάρξει μόνο μετά από 

σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. 

• Κάθε ηλεκτρομούφα, ηλεκτροεξάρτημα, ηλεκτροσέλλα ή εξάρτημα δημιουργίας διακλαδώσεων θα 

πρέπει: 

- Να φέρει επικολλημένη ταινία ή να συνοδεύεται από κάρτα δεδομένων (σύμφωνα με τα ISO 7810 και 

7811), στην οποία: 

- θα υπάρχει barcode διαγράμμιση, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση / μεταφορά των δεδομένων 

συγκόλλησης των ηλεκτροεξαρτημάτων με barcode. 
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- θα υπάρχει επίσης barcode διαγράμμιση για την αναγνώριση της ταυτότητας του εξαρτήματος 

(traceability code). 

- θα είναι τυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τάση ρεύματος, χρόνος θέρμανσης, χρόνος ψύξης, 

κ.λπ.), ώστε ακόμη και σε περίπτωση φθοράς της barcode διαγράμμισης ή άλλης αιτίας, να είναι δυνατή 

η χειροκίνητη συγκόλληση του εξαρτήματος. 

- Για λόγους ασφαλείας κατά την εφαρμογή (αποφυγή βλαβών στην αντίσταση), αποφυγής φθορών κατά 

την αποθήκευση (επιφανειακή οξείδωση αντίστασης) και καλύτερης συγκόλλησης, θα πρέπει η 

αντίσταση των ηλεκτρομουφών, ηλεκτροεξαρτημάτων, ηλεκτροσελλών και εξαρτημάτων δημιουργίας 

διακλαδώσεων, να είναι πλήρως ενσωματωμένη στο σώμα του ηλεκτροεξαρτήματος. 

- Η τάση του ρεύματος εφαρμογής δεν θα υπερβαίνει τα 42 Volt. 

- Δείκτες τήξης  για κάθε ζώνη συγκόλλησης, με σκοπό τον οπτικό  έλεγχο της ολοκλήρωσης της 

συγκόλλησης, πρέπει να περιλαμβάνονται στο  σώμα του εξαρτήματος κοντά στους ακροδέκτες. Οι 

δείκτες τήξης πρέπει να  είναι κωνικοί, ώστε να εμποδίζεται η υπερχείλιση και απώλεια του υλικού και η 

αποφυγή ατυχημάτων. 

• Οι ηλεκτρομούφες θα πρέπει: 

- Να συγκολλούνται πλήρως στον σωλήνα/ες σε μία φάση (ένα κύκλο, χωρίς προθέρμανση) και θα πρέπει 

να είναι μονοκαλωδιακές (monofilar) και όχι δικαλωδιακές (bifilar), σε όλες τις διαμέτρους έως και τη 

διάμετρο Φ 500. 

- Τα λοιπά ηλεκτροεξαρτήματα (ηλεκτρογωνίες, ηλεκτροταύ, ηλεκτροσυστολές κ.λπ.) θα πρέπει 

- Να συγκολλούνται πλήρως στον σωλήνα/ες σε μία φάση (ένα κύκλο, χωρίς προθέρμανση) και θα πρέπει 

να είναι μονοκαλωδιακά (monofilar) και όχι δικαλωδιακά (bifilar), σε όλες τις διαμέτρους έως και τη 

διάμετρο Φ 180. 

- Για μεγαλύτερες διαμέτρους τα ηλεκτροεξαρτήματα θα πρέπει να συγκολλούνται πλήρως στον 

σωλήνα/ες σε έως δύο φάσεις (δύο κύκλους), χωρίς όμως προθέρμανση και θα πρέπει να είναι 

μονοκαλωδιακά (monofilar) και όχι δικαλωδιακά (bifilar). 

 

N.T.Π 12: ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων από : 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (DUCTILE IRON) . Καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και την αρχή 

επιθεώρησης, αποδοχής και ειδικών απαιτήσεων σε ότι αφορά τα καλύμματα φρεατίων που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν. Πρόκειται για το κάλυμμα, κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο και αποτελούμενο από το 

κάλυμμα και το πλαίσιο, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα άρθρωσης το οποίο θα επιτρέπει την 

εξαγωγή του καλύμματος από το πλαίσιο. Σκοπός της άρθρωσης αυτής είναι: 

• Η παροχή λειτουργικής πρόσβασης από ένα μόνο άτομο για συντήρηση, επιθεώρηση των θαλάμων της 

υδρομάστευσης και των φρεατίων. 

• Η διευκόλυνση των εργασιών ανοίγματος και κλεισίματος 

• Η ασφάλιση μέσω της διάταξης ασφάλισης, των καλύμματος εντός του πλαισίου (Μεταξύ πλαισίου και 

καλύμματος πρέπει να έχει Δακτύλιο από πολυαιθυλένιο. Πρόκειται για παρέμβυσμα απόσβεσης, τοποθετημένο 
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επί του πλαισίου. Σκοπός του παρεμβύσματος είναι να αποφεύγεται η απευθείας επαφή μετάλλου με μέταλλο 

εξασφαλίζοντας έτσι ότι το κάλυμμα παραμένει σταθερό και αθόρυβο εντός του πλαισίου, ανεξάρτητα από τις 

εξωτερικές συνθήκες. 

Τα καλύμματα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με όλες τις προϋποθέσεις του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124: 1994 Κλάση D400. Θα πρέπει να έχουν κυκλικό πλαίσιο με ενιαίο ελεύθερο 

άνοιγμα όχι μικρότερο από 600 mm. Το σχήμα το καλύμματος θα πρέπει να είναι κυκλικό ή ορθογωνικό 

διαστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη  και θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα ανοίγματο3 από ένα και μόνο 

άτομο χρησιμοποιώντας την κίνηση άρθρωσης ή την αφαίρεση του καπακιού. Για λόγους ασφαλείας, το άνοιγμα 

θα πρέπει να ανοίγει σε γωνία περίπου 100 μοιρών και κατά την είσοδο του ατόμου το κάλυμμα θα πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης του από το πλαίσιο του δοκιμίου. 

Τα καλύμματα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με όλες τις προϋποθέσεις του 

Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124: 1994 Κλάση B125. Η κλάση των καλυμμάτων θα προβλέπεται να είναι D400. 

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη εντοιχιζόμενης όψης με ανάγλυφα στοιχεία ή 

ανάγλυφη σήμανση τα παρακάτω : 

• Την ένδειξη ΕΛΟΤ ΕΝ 124 (ως ένδειξη συμφωνίας με το Ευρωπαικό πρότυπο) 

• Την ένδειξη της αντίστοιχης κατηγορίας (π.χ. D400) ή τις αντίστοιχες κατηγορίες 

• των πλαισίων που χρησιμοποιούνται για πολλές κατηγορίες (π.χ. D400-E600) 

• Το όνομα και/η το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής 

  Το σήμα ενός Τρίτου φορέα πιστοποίησης κατασκευής σύμφωνα με το ΕΝ124 

Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήμανση πρέπει να είναι αντιολισθηρη. Το κάλυμμα φρεατίων 

και το πλαίσιο θα κατασκευαστούν από ελατό χυτοσίδηρο και θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις του ISO 1083, 

όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994. Δεν θα απαιτούνται βίδες για τη λειτουργία 

οποιασδήποτε διάταξης άρθρωσης και ασφάλισης. Οι ανοχές και οι απαιτήσεις ως προς τις διαστάσεις θα είναι 

σύμφωνες με τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994. Το υλικό του αποσβεστικού 

παρεμβύσματος θα είναι από πολυαιθυλένιο. Τα Καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσια θα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από κάθε ατέλεια χύτευσης, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124: 1994. 

Το κάλυμμα θα διαθέτει αντικλεπτική συσκευή κλειδώματος, η οποία θα μπορεί να παρασχεθεί είτε πριν είτε 

μετά από την εγκατάσταση. Τα καλύμματα θα πρέπει να κλειδώνουν αυτόματα επί τόπου, χωρίς άλλο εξάρτημα, 

μέσω ενσωματωμένης ελατηριωτής ράβδου από ελατό χυτοσίδηρο και να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν με 

απλό λοστό ή σκαπάνη. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001: 2000. 

Για να αποδειχθεί η συμμόρφωση αυτή, ο κατασκευαστής θα χρειαστεί να προσκομίσει πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης εκδοθέντα από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (ΕΛΟΤ, NF, TUV). Οι δοκιμές των προϊόντων θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994, κλάση D400 από 

ανεξάρτητο τρίτο φορέα (φορέα πιστοποίησης), ο οποίος τρίτος φορέας θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά 

ΕΝ45011 για τη δοκιμή καλυμμάτων ανθρωποθυρίδων κατά ΕΝ124: 1994. Για να αποδειχθεί η συμμόρφωση, οι 

κατασκευαστές θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
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ΕΝ124 : 1994, συνοδευόμενο από πρόγραμμα το οποίο θα περιέχει τα προσφερόμενα προϊόντα (Το πρόγραμμα 

αυτό θα πρέπει να διαθέτει τον ίδιο κωδικό αριθμό με το πιστοποιητικό ΕΝ124). 

Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισμών του κατασκευαστή, θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί για το εργοστάσιο στο οποίο έχουν παραχθεί τα προϊόντα. 

Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία παρέχονται για την υποστήριξη των ισχυρισμών του κατασκευαστή, θα πρέπει να 

έχουν εκδοθεί από ένα και μοναδικό οργανισμό. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει ίδιες εγκαταστάσεις για τη μέτρηση της σύνθεσης του σιδήρου, και της 

άμμου που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία της χύτευσης. Επιπλέον, ο κατασκευαστής θα διαθέτει ίδιες 

εγκαταστάσεις δοκιμών με ικανότητα εκτέλεσης δοκιμών φόρτισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ124. 

Η πραγματοποίηση δειγματοληπτικών δοκιμών παραγωγής από τον κατασκευαστή των καλυμμάτων φρεατίων 

αποτελεί μέρος των διαδικασιών παραγωγής κατά ΕΝ ISO9001 και της συμμόρφωσης προϊόντων κατά EN124. 

Οι πάνω επιφάνειες των χυτοσιδήρων τεμαχίων θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα σχετικά στο ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

Ομοίως θα πρέπει να μην σφηνώνουν στα πλαίσια οι εσχάρες για να είναι ευχερής ή ανύψωση τους. Ο έλεγχος 

θα γίνεται για κάθε τεμάχιο. Κάθε τεμάχιο ελαττωματικό ως προς την εδράσει θα απορρίπτεται σε βάρος του 

αναδόχου. 
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