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Τ.Π. 1 ΓΕΝΙΚΑ (Γενικοί όροι - Σχέδια εφαρµογής - Επιµετρήσεις) 

 

1 Γενικοί όροι 

1.1 Αντικείµενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι η διατύπωση των 

ειδικών τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τα εγκεκριµένα από τον 

Κύριο του Έργου τεύχη και σχέδια της µελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο. 

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

της Τεχνικής και βάσει µε όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

1.3 Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρµογή, έστω και εάν δεν γίνεται µνεία στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, όλοι οι επίσηµοι Ελληνικοί κανονισµοί (πχ. Ευρωκώδικες, Κανονισµός 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, Υπουργείου Βιοµηχανίας, ∆.Ε.Η., ∆ιατάξεις περί ασφαλείας σε 

εργοτάξια, κλπ), οι συναφείς ισχύουσες διατάξεις καθώς και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και όλα τα 

συµπληρωµατικά "Ευρωπαϊκά πρότυπα". 

1.4 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας, του τ. Υπουργείου ∆ηµοσίων 

Έργων, που δεν καταργήθηκαν και περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση του 1964 και που 

αναφέρονται ως ΠΤΠ, συµπληρώνουν τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

1.5 Σαν "αποδεκτά" πρότυπα χαρακτηρίζονται πλην των ελληνικών προτύπων (και 

σχεδίων προτύπων) του ΕΛΟΤ και των "Ευρωπαϊκών προτύπων", τα διεθνή ISO, τα 

γερµανικά DIN 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. 

1.6 Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε 

ορισµένο πρότυπο, ΠΤΠ ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται (εφόσον δεν καθορίζεται 

διαφορετικά στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές) ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων 

των αντίστοιχων δοκιµών που προδιαγράφονται, έστω και αν αναφέρονται ως προαιρετικές στο 

πρότυπο αυτό ή τις προδιαγραφές αυτές, των σχετικών δαπανών περιλαµβανοµένων στις 

αντίστοιχες τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 

1.7 Σε όσα σηµεία το κείµενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της µελέτης είναι διαφορετικό του 

κειµένου ΠΤΠ ή άλλων προδιαγραφών στις οποίες αναφέρεται, υπερισχύει το κείµενο των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της µελέτης. 

1.8 Οι εργασίες γενικώς θα εκτελεσθούν µε βάση τα σχέδια και τεύχη της εγκεκριµένης 

οριστικής µελέτης, όπως αυτά θα εγκριθούν τελικά στη µελέτη εφαρµογής που θα συντάξει µε 

δικές του δαπάνες ο Ανάδοχος και όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν 

από την Υπηρεσία. Εργασίες που εκτελέστηκαν µε διαστάσεις, βάρη ή σε αριθµό µεγαλύτερα 

από τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή σ' όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, γίνονται από τεχνική άποψη αποδεκτές µόνον εφόσον δεν 
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παραβλάπτουν, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, την ασφάλεια και/ή την 

λειτουργικότητα του όλου έργου. 

1.9 Οι εργασίες γενικά θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές 

διατάξεις (περιλαµβανοµένων των αστυνοµικών διατάξεων) που ισχύουν για την εκτέλεσή τους. 

 

2. Οριστική µελέτη - Εφαρµογές στο έδαφος 

2.1 Η Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένη να παραδώσει στον Ανάδοχο την εγκεκριµένη οριστική 

µελέτη του αντίστοιχου τµήµατος των έργων, που θα περιέχει κάθε στοιχείο για την άµεση 

απρόσκοπτη, έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. 

2.2 Πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική 

αναγνώριση του εδάφους κατασκευής. Εκτός από την επισήµανση των φανερών εµποδίων, ο 

Ανάδοχος θα αναζητήσει και θα επισηµάνει, συγκεντρώνοντας πληροφορίες & διαγράµµατα και 

διενεργώντας ερευνητικές τοµές µε δικές του δαπάνες και τα αφανή εµπόδια και κυρίως τους 

υφιστάµενους αγωγούς, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης κλπ), σε συνεργασία 

µε τους αντίστοιχους οργανισµούς. Τα στοιχεία των εµποδίων που θα επισηµάνει, θα τα 

απεικονίσει σε σχέδια κατάλληλων κλιµάκων και θα ληφθούν υπόψη στην σύνταξη της µελέτης 

εφαρµογής η οποία θα εγκριθεί από τον Κύριο του Έργου, πριν την εκτέλεση των εργασιών. 

2.3 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει στο έδαφος τα έργα της µελέτης, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της οριστικής µελέτης και όσα καθορίζονται, κατά περίπτωση, στις παραγ. 10 και 

11 αρθ. 119 του Π.∆. 696/1974 και να συντάξει οριζοντιογραφίες (σε κλίµακα 1:1000 ή 1:2000) 

και κατά µήκος ή κατά πλάτος τοµές (σε κλίµακα 1:1000/1:100 ή 1:2000/1:200 µήκη/ύψη) 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εφόσον υπάρχουν προβλήµατα ευκρινείας στην 

απεικόνιση, για περιορισµένα τµήµατα των έργων, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει τη σύνταξη 

σχεδίων λεπτοµερειών σε µεγαλύτερες κλίµακες (1:500, 1:200 κλπ). Επίσης θα πρέπει να 

δοθούν λεπτοµερή στοιχεία, µετά από σχετικούς υπολογισµούς για τα σώµατα αγκύρωσης των 

αγωγών καθώς και για τις διελεύσεις από χειµάρρους ή και σε άλλες περιπτώσεις τεχνικών 

έργων που προκύπτουν κατά την εφαρµογή της µελέτης. 

2.4 Τα στοιχεία που αναγράφονται στα σχέδια της µελέτης έχουν ληφθεί επί τόπου ή από τις 

οριζοντιογραφίες που υπάρχουν. Ενδεχοµένως να διαφέρουν από αυτά που θα διαπιστωθούν 

κατά την εφαρµογή. Ο Ανάδοχος θα συντάξει τα τελικά σχέδια εφαρµογής, προσαρµόζοντας τα 

στα οριστικά στοιχεία του εδάφους. 

Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλει προσπάθεια να µην µεταβληθούν, όσο είναι δυνατόν, τα 

υψόµετρα τοποθέτησης αγωγών και οι άλλες στάθµες που καθορίζει η µελέτη. Εφ’ όσον 

προκύψουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους (υψόµετρα, 

αποστάσεις κλπ) και των αντίστοιχων της µελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

ανασυντάξει τη µελέτη, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στα αρθ. 207 και 217 

του Π.∆. 696/1974 και τις παραδοχές της µελέτης. 
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2.5 Για ευρύτερες τροποποιήσεις της µελέτης θα ζητείται η γνώµη του µελετητή, σύµφωνα µε 

την κείµενη νοµοθεσία. 

2.6 Η κατασκευή των έργων σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής τους, που θα 

συνταχθεί και θα εγκριθεί κατά τη διαδικασία του αρθ. 32 του Π.∆. 609/85, θα αρχίσει µόνο µετά 

την εκτέλεση των παραπάνω προκαταρκτικών εργασιών και την έγκριση από την Υπηρεσία της 

επί του εδάφους εφαρµογής των χαράξεων και των ενδεχοµένων τροποποιήσεων της µελέτης. 

2.7 Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, 

χωροσταθµικές αφετηρίες, κλπ) θα εξασφαλιστούν και θα διατηρηθούν, µε φροντίδα, ευθύνη και 

δαπάνη Αναδόχου, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο σταθερά σηµεία θα καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 

ξανατοποθετήσει. 

2.8 Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωµένος να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες 

ενέργειες και διαβήµατα, ώστε οι αρµόδιοι οργανισµοί κοινής ωφελείας να µετακινήσουν 

στύλους, καλώδια, σωλήνες, κλπ., εφόσον η µετακίνηση είναι, µετά από σύµφωνη γνώµη 

της Υπηρεσίας, απόλυτα απαραίτητη για την κατασκευή του έργου. Ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται καµιά πρόσθετη αποζηµίωση, εάν οι Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας 

καθυστερήσουν να προβούν στις µετακινήσεις αυτές. 

2.9 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος όπως καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των έργων 

εξασφαλίζει µε οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή τη λειτουργία των υφισταµένων έργων 

αποχέτευσης οµβρίων και (έστω και µε άντληση) τη λειτουργία των υφισταµένων έργων 

αποχέτευσης ακαθάρτων και αγωγών ύδρευσης. Εφόσον δεν υπάρχει στο τιµολόγιο και τις 

τεχνικές προδιαγραφές ρητή αντίθετη αναφορά, οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

περιλαµβανόµενες ανηγµένες στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου. 

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συλλογή στοιχείων εδάφους και 

εφαρµογής των χαράξεων, καταµετρήσεων, σύνταξη σχεδίων, µελετών κλπ. βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τον Ανάδοχο και περιέχονται στις τιµές µονάδας εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών 

ή/και στο ποσοστό ΓΕ και ΟΕ. 

2.10 Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συλλογή στοιχείων 

εδάφους και εφαρµογής των χαράξεων, καταµετρήσεων, σύνταξη σχεδίων, µελετών κλπ. 

βαρύνουν εξολοκλήρου τον Ανάδοχο και περιέχονται στις τιµές µονάδας εκτέλεσης των 

αντίστοιχων εργασιών. 

 

3. Επιµετρήσεις 

Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο 

της Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο αρθ. 38 του Π∆ 609/85. 

Ο τρόπος επιµέτρησης κάθε επί µέρους εργασίας καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του 

Τιµολογίου ή και της Τεχνικής Προδιαγραφής της εγκεκριµένης µελέτης. 
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Για όσες εργασίες δεν αναφέρονται ρητώς στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και άρθρα 

του Τιµολογίου ειδικοί όροι επιµέτρησης και πληρωµής, οι επιµετρήσεις των ποσοτήτων που θα 

εκτελεσθούν θα γίνουν µε βάση τις πραγµατικές ποσότητες εργασιών που θα έχουν εκτελεστεί 

σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης ή όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις γίνουν 

ή εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για επιπλέον ποσότητες εργασιών που έχουν 

προκύψει από την εκτέλεση εργασιών µε διαστάσεις, βάρη ή σε αριθµό µεγαλύτερα από τα 

προβλεπόµενα στα εγκεκριµένα σχέδια της µελέτης ή τις όποιες τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις 

γίνουν ή εγκριθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έστω και εάν αυτές έχουν γίνει αποδεκτές 

από τεχνική άποψη. 

 

4. Τιµές µονάδος 

Οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στις παρούσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. Περιλαµβάνεται επίσης και η αποζηµίωση όλων των ελέγχων και δοκιµών που 

απαιτούνται καθώς και οι δαπάνες για την σύνταξη των µελετών εφαρµογής και των εργασιών της 

ανωτέρω παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου για την επί τόπου εφαρµογή των χαράξεων κλπ. 

 

5. ΕΤΕΠ  των οποίων έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρµογή 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται αντιστοίχιση επιµέρους ΕΤΕΠ του παρόντος τεύχους, των 

οποίων έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρµογή, µε τη µε αρ. πρωτ. : ∆ΚΠ / οικ. / 1322 / 07 - 09 

-2016 απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων : «Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – 

ΕΤΕΠ)», µε αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ µε επικαιροποιηµένο περιεχόµενο, που επισυνάπτονται στα 

παραρτήµατα Α1 - Α59 της παραπάνω απόφασης. 
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Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθµηση 
στα 

Παραρτήµατα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009, 
Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, 
Παραγωγή και Μεταφορά 
Σκυροδέµατος  

Α1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009, 
Συντήρηση του σκυροδέµατος  

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, 
Συντήρηση του σκυροδέµατος  Α2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009, 
Εργοταξιακά συγκροτήµατα 
παραγωγής σκυροδέµατος  

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, 
Συγκροτήµατα παραγωγής 
σκυροδέµατος  

Α3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009, 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος  

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00, 
Χαλύβδινοι οπλισµοί 
σκυροδέµατος  

Α4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009, 
Ικριώµατα  

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00, 
Ικριώµατα  Α5 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009, 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και 
υδραυλικών έργων  

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00, 
Γενικές εκσκαφές  Α6 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009, 
Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων  

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00, 
Κατασκευή επιχωµάτων µε 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 
ή δανειοθαλάµων  

Α7 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009, 
Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02, 
Επανεπίχωση ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων  

Α32 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009, 
Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωµάτων 

ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00, 
Συρµατοκιβώτια προστασίας 
κοίτης, πρανών και επιχωµάτων 

Α33 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009, 
Στεγανοποίηση κατασκευών από 
σκυρόδεµα µε ασφαλτικές µεµβράνες 

ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02, 
Στεγανοποίηση Κατασκευών 
από Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές 
Μεµβράνες  

Α34 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009, 
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02, 
∆ικλείδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές  

Α36 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009, 
Αντιπληγµατικές βαλβίδες 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06, 
 Αντιπληγµατικές βαλβίδες  Α37 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009, 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα 
διπλής ενέργειας 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07, 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής 
αέρα διπλής ενέργειας  

Α38 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009, 
Βαθµίδες φρεατίων 

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05, 
Βαθµίδες φρεατίων  Α42 
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Α.Τ.1.1  (Υ∆Ρ 3.10.01.01)   Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-01. 

και σύµφωνα µε την τυπική διατοµή αγωγών της µελέτης. 

 

Α.Τ.1.2  (Υ∆Ρ 3.10.02.01)   Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ηµιβραχώδες, µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, τη σταλία του 

αυτοκινήτου και τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για 

βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-01. 

και σύµφωνα µε την τυπική διατοµή αγωγών της µελέτης. 

 

Α.Τ.1.3  (Υ∆Ρ 3.11.02.01)   Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, µε 

πλάτος πυθµένα έως 3 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής 

επί αυτοκινήτου, τη σταλία του αυτοκι-νήτου και τη µεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-01. 

και σύµφωνα µε την τυπική διατοµή αγωγών της µελέτης. 

 

Α.Τ.1.4  (Υ∆Ρ 3.12)  Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων 

για την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα 

κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-02-08-00-00. 

 

Α.Τ.1.5  (Ο∆Ο ∆-1) Κοπή ασφαλτοσκυροδέµατος. 

Συµφώνα µε το τιµολόγιο της µελέτης. 

 

Α.Τ.1.6  (Υ∆Ρ 4.09.01) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων, που έφεραν 

ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 5 cm, στις θέσεις ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων. 

Συµφώνα µε το τιµολόγιο της µελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 
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Τ.Π. 2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ  Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα  Προδιαγραφή, σε συνδυασµό µε τα σχέδια και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία , 

καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανακατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις περιοχές 

που αποξηλώθηκαν λόγω της κατασκευής των αγωγών και των λοιπών έργων  της Εργολαβίας. 

 

2. Σύνθεση οδοστρώµατος 

Το οδόστρωµα, στις θέσεις ανακατασκευής, θα αποτελείται  α) από συµπυκνωµένο υπόστρωµα 

µε θραυστό διαβαθµισµένο υλικό  β) από ασφαλτικό τάπητα κλειστού τύπου, συµπεπ. πάχους 

τουλάχιστον 10 εκ. Πριν από τη διάστρωση του τάπητα θα γίνει προεπάλειψη της επιφανείας του 

υποστρώµατος. 

 

3. Ισχύουσες Πρότυπες Προδιαγραφές   

Η ποιότητα, διαβάθµιση, το πάχος των στρώσεων και ο βαθµός συµπυκνώσεως του 

υποστρώµατος θα συµφωνεί µε τους εφαρµόσιµους όρους της Τ.Π 0155 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε 

(βάσεις οδοστρωµάτων). Επί πλέον θα ισχύει η Τ.Π 7 του παρόντος τεύχους. 

Τα αδρανή υλικά , τα ασφαλτικά υλικά, οι αναλογίες συνθέσεως, ο τρόπος εκτελέσεως των 

ασφαλτικών εργασιών, οι εργαστηριακές δοκιµές και οι έλεγχοι θα πληρούν τους εφαρµόσιµους 

όρους της Τ.Π Α265 "Ασφαλτικό Σκυρόδεµα " του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει εγκαίρως (από την έναρξη της σύµβασης) πρόσφατη 

εγκεκριµένη µελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος. 

 

4. Εργαστηριακές  δοκιµές 

Με µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου και υπό τη γενική εποπτεία της Υπηρεσίας, θα  γίνουν  

εγκαίρως   όλες  οι   απαιτούµενες  δειγµατοληψίες  και  οι  εργαστηριακές δοκιµές, βάσει των 

οποίων θα κριθεί η καταλληλότητα των αδρανών υλικών, οι εφαρµοστέες διαβαθµίσεις, οι 

συνθέσεις ασφαλτοµιγµάτων κ.λ.π. Οι εργαστηριακές δοκιµές θα   εκτελεσθούν   από    

εργαστήρια   του   ∆ηµοσίου  ή  ενδεχοµένως  από εγκεκριµένα ιδιωτικά. 

 

5. Τρόπος  εκτελέσεως 

Θα προηγηθεί έλεγχος της υποκείµενης επιφανείας ως προς τη συµπύκνωση, 

επιπεδότητα, στάθµη, καθαριότητα και συνθήκες υγρασίας και θα ακολουθήσει 

προεπάλειψη, κατά τις οδηγίες της Επιβλέψεως. 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε προσαρµογή των 

διατάξεων των Π.Τ.Π οδοποιϊας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε στις ιδιαίτερες συνθήκες του παρόντος έργου. 



ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.    ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ :   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε.  (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Σελ. 8 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την εξασφάλιση της άριστης συµπυκνώσεως του 

ασφαλτοµίγµατος, της πλήρους προσφύσεως, µε το παρακείµενο παλαιό οδόστρωµα και της 

αποκαταστάσεως ενιαίας επιφανείας κυλίσεως χωρίς κίνδυνο µελλοντικών διαφορικών 

παραµορφώσεων. 

Μετά τη διάστρωση και συµπύκνωση  και  πριν από τις εργασίες αποκαταστάσεώς του 

ασφαλτικού τάπητα, εκτελούνται οι εργασίες αποξηλώσεως των τµηµάτων των χειλέων της 

τάφρου, που έχουν χαλαρώσει.  

Οι εργασίες αυτές εκτελούνται µε µεγάλη προσοχή χειρωνακτικά ή µε µηχανικά µέσα και κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε το τελικό περίγραµµα της τοµής να αποτελείται µόνο από ευθύγραµµα 

τµήµατα, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα του αγωγού. 

Την αποξήλωση των χαλαρών τµηµάτων των χειλέων του αγωγού ακολουθεί αποξήλωση της 

υπόβασης εδράσεως εφόσον και αυτό έχει χαλαρώσει , µέχρι του σταθερού του τµήµατος. 

Τα Προϊόντα  αποξηλώσεως διευθετούνται και εναποτίθενται κατά τέτοιο τρόπο , ώστε να µην 

παρεµποδίζουν την κίνηση πεζών και οχηµάτων. 

Ακολουθεί η συµπλήρωση της τοµής µε υπόβαση   και η τελική συµπύκνωση της επιφάνειας, 

που προέκυψε από την αποξήλωση των χαλαρών τµηµάτων και την αρχική  επίχωση µε 

υπόβαση, µε δονητικό µηχάνηµα και σύγχρονη διαβροχή. 

Μετά την τελική συµπύκνωση, εφόσον απαιτείται, καθαρίζεται µε σάρωθρο και µε κάθε επιµέλεια 

η επιφάνεια της υπόβασης από κάθε χαλαρό υλικό και ακολουθεί η προεπάλειψή του.   

Ακολουθεί η διάστρωση , εν θερµώ, τάπητα από ασφαλτοσκυρόδεµα της Π.Τ.Π. Α 265  ,σε δυο 

στρώσεις και συνολικού  τελικού πάχους 10 εκ. σύµφωνα µε τη µελέτη. 

Η διάστρωση του ασφαλτοµίγµατος απαγορεύεται να γίνεται µε την χρήση ισοπεδωτήρα.   Η 

κατάλληλη θερµοκρασία διαστρώσεως του ασφαλτοµίγµατος , κυµαίνεται µεταξύ 120 και 135° C . 

Κάθε στρώση θα συµπυκνώνεται ανεξάρτητα, µε µηχανικά µέσα, µέχρι αρνήσεως. 

Απαγορεύεται η διάστρωση ασφαλτοσκυροδέµατος εάν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες , 

κατά την κρίση του επιβλέποντος ή η ατµοσφαιρική θερµοκρασία είναι κατώτερη των 10° C. 

H διάστρωση του τάπητα θα πραγµατοποιείται από ειδικευµένα συνεργεία και η συµπύκνωση 

αυτού, εν θερµώ, µόνο µε µηχανικά µέσα, δηλαδή δονητικά µηχανήµατα και οδοστρωτήρες. 

Ιδιαίτερη επιµέλεια πρέπει να δοθεί στη διάστρωση της στρώσεως του τάπητα, ώστε η όλη κατασκευή 

να δίνει την εικόνα της άρτιας εκτελέσεως, µη διακρινόµενη, από το υπόλοιπο οδόστρωµα. 

Οι εργασίες αποκαταστάσεως του ασφαλτικού τάπητα θεωρούνται ολοκληρωµένες µόνο µετά 

την φορτοεκφόρτωση µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων αποξηλώσεως του τάπητα κ.λ.π. 

σε θέση που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές και τον επιµελή καθαρισµό δια σαρώθρων ή και 

ύδατος εάν απαιτείται, της επιφάνειας της τοµής. 

Καµία απαίτηση δε δικαιούται να εγείρει ο εργολάβος για πρόσθετη αποζηµίωση λόγω 

επαναφοράς διαµορφωµένης επιφάνειας σε µεγαλύτερο του συµβατικού πλάτους. 



ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.    ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ :   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε.  (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Σελ. 9 

Η επαναφορά των ασφαλτικών πρέπει να γίνεται µέσα σε 15 µέρες µετά το τέλος κατασκευής 

των κεντρικών φρεατίων. 

Σε περίπτωση καθισµάτων της τοµής πριν της οριστικής παραλαβής του έργου ο ανάδοχος 

χωρίς πρόσθετη αµοιβή θα προβεί στην αποκατάσταση του καθίσµατος µε κοπή εκ νέου του 

ασφαλτοτάπητα, αφαίρεση του παλαιού ασφαλτικού, συµπύκνωση της ευρύτερης περιοχής του 

καθίσµατος ( + 2,0 µ. αριστερά – δεξιά ) και επαναφορά εκ νέου του ασφαλτικού οδοστρώµατος.  

 

 

Α.Τ. 1.7  (Υ∆Ρ 5.04) Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, 

µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-02. 

και σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές αγωγών της µελέτης. 

 

Α.Τ. 1.8  (Υ∆Ρ 5.07) Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως 

λατοµείου. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-01-03-02. 

και σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές αγωγών της µελέτης. 

 

Α.Τ. 2.1  (Υ∆Ρ 9.01) Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-03-00-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ  

1501-01-04-00-00. 

 

Α.Τ. 2.2  (Υ∆Ρ 9.02) Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-03-00-00 και ΕΛΟΤ ΤΠ  

1501-01-04-00-00. 

 

Α.Τ. 2.3  (Υ∆Ρ 9.10.03) Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  

1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-05-

00 και  ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-07-00 και ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός. 

 

Α.Τ. 2.4  (Υ∆Ρ 9.10.04) Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  

1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-05-

00 και  ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-07-00 και ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός. 
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Α.Τ. 2.5  (Υ∆Ρ 9.10.05) Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25. 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) : ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  

1501-01-01-02-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-03-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-04-00, ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-05-

00 και  ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-01-07-00 και ο Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός. 

 

Α.Τ. 2.6  (Υ∆Ρ 10.07) Εύκαµπτες πλάκες πλήρωσης αρµών πάχους 12 mm. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-05-02-03. 

 

Α.Τ. 2.7  (ΟΙΚ 38.20.02) Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-02-01-00. 

 

Α.Τ. 2.8  (ΟΙΚ 38.20.03) ∆οµικά πλέγµατα B500C. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-01-02-01-00. 

 

Α.Τ. 2.9  (ΟΙΚ 79.21) Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης 

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 3 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στη χρήση στεγανωτικού µάζης στα οπλισµένα 

σκυροδέµατα των τεχνικών έργων και όπου αλλού τυχόν ήθελε καθορίσει η Υπηρεσία.  Προς 

τούτο θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλο υλικό στεγάνωσης µάζης. 

 

2. Υλικό - Ανάµιξη - Αναλογία 

Το χρησιµοποιηθησόµενο υλικό δεν θα πρέπει να περιέχει άσφαλτο ή πίσσα, θειϊκά άλατα ή 

άλλες ουσίες, οι οποίες πιθανόν να προκαλούν διάβρωση του οπλισµού και να επηρεάζουν την 

αντοχή του σκυροδέµατος. Το υλικό τούτο θα είναι παραγωγής αναγνωρισµένου εργοστασίου και 

αποδεδειγµένα θα τυγχάνει ευρύτατης εφαρµογής. 

Ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται η ανάµιξη του υλικού µε το παρασκευαζόµενο σκυρόδεµα, 

όπως επίσης και η αναλογία πρόσµιξης θα συµφωνούν προς τις οδηγίες του προµηθευτή και θα 

εγκριθούν από την Υπηρεσία µετά προηγούµενη πρόταση του Αναδόχου. 

 

3. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση του υλικού θα γίνει κατά χιλιόγραµµο εγκεκριµένου χρησιµοποιηθέντος βάρους και 

η πληρωµή θα γίνεται µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας, η οποία περιλαµβάνει τις δαπάνες για την 
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προµήθεια του υλικού, προσκόµιση, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά, εργασία ανάµιξης και τις 

τυχόν επιβαρύνσεις για δοκιµές, ελέγχους και πιστοποιητικά. 

 

 

Α.Τ. 3.1  (Υ∆Ρ 11.01.02) Καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 4 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ  ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 

 

1. Αντικείµενο 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση καλυµµάτων φρεατίων  

από : χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (DUCTILE IRON) . 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και την αρχή 

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

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε ∆ίκτυα Αποχέτευσης. 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, επιτρέποντας 

παράλληλα την απελευθέρωση επιβλαβών αερίων τα οποία ενδέχεται να συγκεντρώνονται σε 

εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται για την αποχέτευση ακάθαρτων και λυµάτων. 

•    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 ∆ακτύλιο από πολυαιθυλένιο. Πρόκειται για 

παρέµβυσµα απόσβεσης, τοποθετηµένο 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 κυκλοφοριακές 

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 του 

καλύµµατος θα πρέπει να είναι κυκλικό , και θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα ανοίγµατος 

από ένα και µόνο άτοµο χρησιµοποιώντας την κίνηση άρθρωσης η την αφαίρεση του καπακιου. 

Για λόγους ασφαλείας, το άνοιγµα θα πρέπει να ανοίγει σε γωνία περίπου 100 µοιρών και κατά 

την είσοδο του προσώπου το κάλυµµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης του από το 

πλαίσιο του δοκιµίου.  
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Τα καλύµµατα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συµµορφώνονται απόλυτα µε όλες τις 

προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN124: 1994 Κλάση B125. Θα πρέπει να είναι 

τετράγωνα η κυκλικά σε διαστάσεις όχι µικρότερες από :  

   400x400  εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 329 χιλιοστ. 

   500x500  εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 404 χιλιοστ. 

   Φ 537     εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 407  χιλιοστ. 

1.1 Κατηγορίες καλυµµάτων φρεατίων 

Ανάλογα µε την θέση εγκατάστασης πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω κατηγόριες κατ’ 

ελάχιστο :   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗ      ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κατηγόρια Β125 12,50   « Για πεζόδροµους , περιοχές κυκλοφορίας πεζών και 

χώρους στάθµευσης οχηµάτων. 

Κατηγόρια C250 25,00 Τόνων Για περιοχές δίπλα στο ρείθρο των πεζοδροµίων που 

δεν εκτείνονται περισσότερο από 0.50 µέτρα µέσα στο 

οδόστρωµα η/ και περισσότερο από 0.20 µέτρα µέσα 

στο πεζοδρόµιο  

Κατηγόρια D400 40,00   « Για καταστρώµατα οδών ( συµπεριλαµβανόµενων των 

πεζοδροµιών και χώρους στάθµευσης όλων των τύπων 

οχηµάτων ) 

1.2 Σήµανση 

 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. 

 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 1 - 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. 
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 2 - ∆εν θα απαιτούνται βίδες για τη λειτουργία οποιασδήποτε διάταξης άρθρωσης και 

ασφάλισης.  

3 - Οι ανοχές και οι απαιτήσεις ως προς τις διαστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τις προϋποθέσεις 

του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994.  

4 – Το υλικό του αποσβεστικού παρεµβύσµατος θα είναι από πολυαιθυλένιο. 

 5 - Τα Καλύµµατα φρεατίων και τα πλαίσια θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από κάθε ατέλεια 

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

6 - Το κάλυµµα θα πρέπει να µπορεί να δέχεται αντικλεπτική συσκευή κλειδώµατος, η οποία θα 

µπορεί να παρασχεθεί είτε πριν είτε µετά από την εγκατάσταση. 4.7 - 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. 

 

3. Επιθεώρηση και δοκιµές κατά την παραγωγή 

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 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. 
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Ο κατασκευαστής θα παρέχει πιστοποιητικό συµµόρφωσης  για κάθε παράδοση 

επιβεβαιώνοντας ότι η αποστολή καλυµµάτων ανθρωποθυρίδων συµµορφώνεται µε το 

πρότυπο EN124 και το απαιτούµενο φορτίο δοκιµής. 

 

4. ∆οκιµές 

Αριθµός δοκιµιών  :  Για κάθε είδος δοκιµής λαµβάνεται ο αριθµός δοκιµίων που προβλέπεται 

από τον παρακάτω πίνακα:  

 ΠΑΡΤΙ∆Α ΑΡ.∆ΟΚΙΜΙΩΝ 

   1-100        3 

101-200        4 

201-400        5 

401-800        7 

801-1500       10 

∆οκιµή εφελκυσµού 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών δεν πρέπει να είναι κατώτερα από την ελάχιστη επιτρεπόµενη 

τιµή ανάλογα την κατηγόρια του φρεατίου Ν/mm2.   ∆ιαστάσεις δοκιµίων σύµφωνα µε την 

Προδιαγραφή ISO 1083, σχήµα 5.  

Ελάχιστη επιµήκυνση 

Για την κατηγορία 400-15 τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δεν πρέπει να είναι κατώτερα από 

15%.   Η µέτρηση γίνεται επί του δοκιµίου εφελκυσµού πριν και µετά την δοκιµή. 

Επαναληπτική δοκιµή 

Εάν ένα δοκίµιο αστοχήσει σε ένα είδος δοκιµής τότε η δοκιµή επαναλαµβάνεται σε δυο αλλά 

δοκίµια.  Αν το ένα από τα δυο δοκίµια αστοχήσει η παρτίδα απορρίπτεται. 

Τα αποτελεσµάτων δοκιµών µπορούν να αγνοηθούν σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσµάτων 

που δεν οφείλονται στην ποιότητα του ίδιου του µετάλλου αλλά οφείλονται σε οποιονδήποτε από 

τους παρακάτω λόγους: 

•  Εσφαλµένη τοποθέτηση του δοκιµίου ή ελαττωµατική λειτουργία   της µηχανής δοκιµής 

• Ελαττωµατική χύτευση ή ελαττωµατικό τορνίρισµα του δοκιµίου  

•  Θραύση του δοκιµίου εφελκυσµού πέραν του σηµείου µέτρησης 

• Ελαττώµατα χύτευσης στο δοκίµιο, εµφανή µετά την θραύση 

Σε τέτοιες περιπτώσεις λαµβάνεται νέο δοκίµιο και τα αποτελέσµατα αντικαθιστούν εκείνα του 

ελαττωµατικού   

 ∆ιαστάσεις κιγκλίδων 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα σχετικά άρθρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  
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Κατάσταση επιφάνειας - Έδραση καλυµµάτων  

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. 

 

∆ιάταξη ασφαλίσεως - Χαλάρωµα και αφαίρεση καλυµµάτων  

Τα καλύµµατα φρεατίων τεµαχίων και οι εσχάρες οµβρίων θα φέρουν εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την Υπηρεσία, χωρίς προσθετή αµοιβή, διάταξη ασφαλίσεως τους.  

Επίσης πρέπει να προβλέπεται τρόπος για το αποτελεσµατικό χαλάρωµα των καλυµµάτων πριν 

να σηκωθούν και για  την ασφαλή αφαίρεση τους. Αυτό θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλη 

σχεδίαση των κοιλωµάτων και των οπών για τα κλειδιά.  

Eπιµέτρηση  

Τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (χγρ.) βάρους τεµαχίων  που  

τοποθετήθηκαν. Θα ελέγχονται οι διαστάσεις να µην είναι µεγαλύτερες  από τις εγκεκριµένες και 

θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζυγίσεως µετά από την ζύγιση τους. 

Εαν οι διαστάσεις των χυτοσιδηρών τεµαχίων είναι µεγαλύτερες από  αυτές  που  φαίνονται στα 

σχέδια ή που έχουν ορισθεί από την επίβλεψη γίνονται δεκτές εάν δεν παραβλάπτεται η  

λειτουργία του έργου, όπως για την επιµέτρηση υπολογίζεται το βάρος που αντιστοιχεί  στις  

κανονικές  και  εγκεκριµένες διαστάσεις των τεµαχίων.  

Οι   δαπάνες  όλων των δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η  πληρωµή  του Αναδόχου  θα  γίνεται  για  τον  αριθµό  χλγρ. που  επιµετρήθηκε  σύµφωνα  

µε  τα  παραπάνω,  µε τις  αντίστοιχες συµβατικές  τιµές µονάδας για  κάθε  κατηγορία  που  

περιλαµβάνεται στο συµβατικό  τιµολόγιο.  

Στην περίπτωση κατά την οποία η δαπάνη για την προµήθεια  και  τοποθέτηση των  

χυτοσιδήρων  αυτών  κατασκευών  είναι ενσωµατωµένη στην τιµή µονάδος ευρύτερης εργασίας 

(π.χ. φρεατίου, αγωγού ) κ.λ.π. ) ,  δεν επιµετράτε ούτε πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Ο Ανάδοχος του έργου προτού ενεργήσει  την παραγγελία  για την προµήθεια  των διαφόρων 

χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων που θα ενσωµατωθούν στο υπό εκτέλεση έργο  θα υποβάλει στην  

Επιβλέπουσα Υπηρεσία  προς έγκριση  σαφείς και τεκµηριωµένες προτάσεις  για το είδος και την 

ποσότητα  εξαρτηµάτων από ελατό χυτοσίδηρο  που προτίθεται  να χρησιµοποιήσει. 

Οι προτάσεις  θα συνοδεύονται  από προσπέκτους, φωτογραφίες, πιστοποιητικά  επιτυχούς 

εφαρµογής  και συµπεριφοράς  σε άλλα έργα κ.λ.π. 
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Α.Τ. 3.2  (Υ∆Ρ 11.02.03) Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες, 

ηλεκτροπρεσσαριστές. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-07-01-03. 

 

Α.Τ. 3.3  (Υ∆Ρ 11.03) Βαθµίδες από χυτοσίδηρο. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-07-01-05. 

 

Α.Τ. 3.4  (Υ∆Ρ 11.05.01) Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την 

αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου, χωρίς 

µηχανουργική επεξεργασία. 

Συµφώνα µε το τιµολόγιο της µελέτης. 

 

Α.Τ. 3.5  (Υ∆Ρ 11.09) Συναρµολόγηση - εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών. 

Συµφώνα µε το τιµολόγιο της µελέτης. 

 

Α.Τ. 3.6 έως 3.10 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100 

 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές 

 τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 5 ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή 
υπογείων δικτύων ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 
κλάσης PE 80 και PE 100.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 

• Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 3ης γενιάς. 

• Ειδικά τεµάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων µε τους 
σωλήνες, ή λοιπά υλικά. 

Οι σωλήνες ονοµαστικής πίεσης µεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα 
από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (PE 100). 

Η ονοµαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται µε την κλάση του υλικού (PE 
80, PE 100). 
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Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο 
χαµηλής ποιότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (PP) 
υπάγονται στην κατηγορία των πολυολεφινών. 

Τα πολυαιθυλένια είναι θερµοπλαστικά, δηλαδή µπορούν να µορφοποιηθούν θερµαινόµενα 
και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 

Το µοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυµαίνεται από 2000 έως 40.000. 

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιµής Τιµή 

∆είκτης ροής MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-021 0,3 - 0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 23°C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής Ν/mm2 ΕΝ ISO 527-1:19962 22  

Επιµήκυνση στο σηµείο διαρροής % ΕΝ ISO 527-1:19962 15 

Αντοχή εφελκυσµού στην θραύση Ν/mm2 Ταχύτητα δοκιµής 32 

Επιµήκυνση στην θραύση % 125 mm/min > 800 

Αντοχή στην κάµψη Ν/mm2 ΕΝ ISO 178:20033 28 

Μέτρο κάµψεως Ν/mm2  800 

Σκληρότητα Shore D - DΙΝ 53505:2000-084 60 

Αντοχή σε κρούση - ΕΝ ISO 8256:20045 χωρίς θραύση 

Θερµικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως °C  130 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής Κ
-1 ASTM D 696-036 1,7 • 10-4 

Θερµική αγωγιµότητα στους 20°C W / m • Κ DIN 52612-17 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερµοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 50%. 

Ειδική αντίσταση Ω • cm ASTM D257-998 > 1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 > 1013 
 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

EN 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: 
General -- Συστήµατα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο 
(ΡΕ). Μέρος 1: Γενικότητες. 

                                                           
1 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics 

(ISO 1133:1997) --  Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής 
τήγµατος (MVR) των θερµοπλαστικών 

2 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). -- 
Πλαστικά. Προσδιορισµός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές. 

3 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Πλαστικά. Προσδιορισµός καµπτικών ιδιοτήτων. 
4 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μέθοδοι δοκιµής σκληρότητας ελαστικού Shore A και Β. 
5 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Πλαστικά. Προσδιορθσµός εφελκυστικής 
αντοχής από κρουστικά φορτία. 

6 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a 
Vitreous Silica Dilatometer -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού της γραµµικής θερµικής διαστολής των πλαστικών 
µεταξύ  -30°C και 30°C, µε χρήση παραµορφωσιµέτρου. 

7 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate Apparatus; 
Test Procedure and Evaluation. ∆οκιµές θερµοµονωτικών υλικών 

8 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Πρότυπη δοκιµή ηλεκτρικής 
αντίστασης και αγωγιµότητας µονωτικών υλικών (τό πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρία να αντικατασταθεί) 
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EN 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: 
Pipes -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο.  Μέρος 2: Σωλήνες. 

EN 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: 
Fittings -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο.  Μέρος 3: Εξαρτήµατα. 

EN 12201-4:2001 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: 
Valves -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο.  Μέρος 4: Βάνες. 

EN 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: 
Fitness for purpose of the system. -- Συστήµατα πλαστικών σωλήνων 
για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο.  Μέρος 5: Καταλληλότητα 
συστηµάτων. 

Πρότυπα εξαρτηµάτων 

EN 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems - 
Test method for leaktightness under and after bending applied to the 
operating mechanisms -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - 
Βαλβίδες για συστήµατα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - 
Μέθοδος δοκιµής για στεγανότητα υπό κάµψη του µηχανισµού 
λειτουργίας και µετά από αυτή. 

EN 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) 
piping systems -- Λυόµενοι σύνδεσµοι µαλακού χυτοσιδήρου για 
συστήµατα σωληνώσεων πολυαιθυλενίου (PE). 

EN 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 
resistance to bending between supports -- Συστήµατα πλαστικών 
σωληνώσεων - Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής της 
αντοχής σε κάµψη µεταξύ στηριγµάτων. 

Πρότυπα δοκιµών 

EN 12099 Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and 
Components - Determination of Volatile Content -- Συστήµατα 
πλαστικών σωληνώσεων - Υλικά και συστατικά µέρη σωληνώσεων 
πολυαιθυλενίου - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των πτητικών. 

EN 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of 
resistance to internal pressure at constant temperature -- Συστήµατα 
πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισµός 
της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερµοκρασία. 

EN 12119:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 
resistance to thermal cycling -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - 
Βάνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) - Μέθοδος δοκιµής για την αντοχή σε 
κυκλική θερµική εναλλαγή. 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ - ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Γενικά 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτηµάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύµφωνα µε αυτές. 
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Προϊόντα από άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - 
µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα 
Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και 
ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο 
βαθµό επαρκώς η απαιτούµενη στάθµη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και 
την καταλληλότητα χρήσης. 

Για την αποδοχή των προτεινοµένων σωλήνων και εξαρτηµάτων προς ενσωµάτωση στο 
έργο ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο µε τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 

- πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα /εργαστήριο σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
κοινοτικές διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την 
επάρκεια των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει 
συµµόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ. 
πίνακα προτύπων), 

- πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρµογών των προϊόντων, 

- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων, 

- σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που 
παράγει το εργοστάσιο, 

- οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ 
ελάχιστον θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα/ στοιχεία στην 
Αγγλική. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα θα έχουν κατασκευαστεί µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO 
9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήµατα 
διαχείρισης ποιότητος - Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.  

Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας 
για χρήση σε δίκτυα πόσιµου νερού, από επίσηµη Αρχή, Οργανισµό ή Ινστιτούτο χώρας 
της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and 
Swimming pools). 

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν την προσκόµισή τους στο έργο 
προς τοποθέτηση. 

Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιµή MRS 

Το µίγµα του πολυαιθυλενίου - υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα 
είναι: 

• δεύτερης γενιάς, τύπου PE 80 (MRS 8 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-109, ΕΝ ISO 1167-
1:2003-0710, ΕΝ ISO 12162:1996-0411) ή  

• τρίτης γενιάς τύπου, PE 100 (MRS 10 κατά ΕΝ ISO 9080:2003-101, ΕΝ ISO 1167-
1:2003-072, ΕΝ ISO 12162:1996-043)  

                                                           
9 Plastics piping and ducting systems - Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials 

in pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών. Προσδιορισµός 
της µακρόχρονης υδροστατικής αντοχής των σωληνοποιηµένων υλικών µε την µέθοδο της εξωτερικής παρεµβολής. 

10 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to 
internal pressure - Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) -- Θερµοπλαστικοί σωλήνες και εξερτήµατα για 
την µεταφορά ρευστών. Προσδιορισµός της αντοχής σε εσωτερική πίεση. Μέρος 1: Γενική Μέθοδος δοκιµής 

11 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic pressure - 
Material designation and calculations (ISO 12162:1995) -- Κατάταξη θερµοπλαστικών υλικών σωληνώσεων ως 
προς την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. Σήµανση υλικού και υπολογισµοί. 
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MRS:Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή: είναι η αντοχή του 
υλικού όπως προκύπτει από υδραυλικές δοκιµές πίεσης κατά ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ή 
κατά EN 921:1994 (αναµενόµενη αντοχή µετά από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται 
µε τουλάχιστον 30 δοκιµές πίεσης σε θερµοκρασίες 200, 600, 800 C). 

Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται τα αποτελέσµατα δοκιµής υλικού κατηγορίας PE 100.  

 

Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα µικρότερα πάχη τοιχωµάτων για την αυτή ονοµαστική πίεση του 
σωλήνα.  

Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην 
Μελέτη, συνιστάται η επιλογή της κλάσης PE 100 καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει 
καλύτερη αντίσταση στην δοκιµή RCP (Rapid crack propagation: ταχεία επέκταση 
ρηγµατώσεων) και µειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου.  

Ειδικό βάρος 

Το πολυµερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 - 960 Kg/m3 
στους 23ο C και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από 930 Kg/m3. Ο έλεγχος της 
πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι δεν εµπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαµηλής 
πυκνότητας στα µίγµατα. 

 

Για την διάκριση µεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν 
ενσωµάτωσης υλικού άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών 
πολυαιθυλενίου: 

HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)  :  940 – 965 Kg/m3 

MDPE (Πολυαιθυλένιο µέσης πυκνότητας) :  930 – 940 Kg/m3 

LLDPE (Γραµµικό, χαµηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) :  910 – 930 Kg/m3 

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας) :  900 – 910 Kg/m3 

∆είκτης ροής 

Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο EN 12201-1:2003. Η δοκιµή αφορά στην 
συµπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02: Plastics - 
Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics (ISO 1133:1997) --  Πλαστικά - Προσδιορισµός της µαζικής παροχής 
τήγµατος (MFR) και ογκοµετρικής παροχής τήγµατος (MVR) των θερµοπλαστικών). 

Ο δείκτης ροής MFI  (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 
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Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό 

Μετράται η απώλεια υλικού µετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105 οC κατά ΕΝ 12118:1997 
(Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by 
coulometry -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε 
υγρασία στα θερµοπλαστικά µε κουλλοµετρία). 

Η επιτρεπόµενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350kg/m3, η δε επιτρεπόµενη απώλεια 
νερού κάτω από 300 mg/kg.  

Αντίσταση σε επέκταση ρωγµής (Resistance to crack propagation-RCP) 

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο µέθοδοι δοκιµής.  

α) Η πλήρης δοκιµή (full scale test) σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics 
pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation 
[RCP] - Full-scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] -- Θερµοπλαστικοί σωλήνες για τη 
µεταφορά ρευστών - Προσδιορισµός της αντίστασης σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγµατος 
[RCP] - ∆οκιµή πλήρους κλίµακος [FST]). 

β) Η µικρής κλίµακας δοκιµή (Small scale Steady state – S4 – Test) κατά ΕΝ ISO 
13477:2005-05 (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination of 
resistance to rapid crack propagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4 test] 
[ISO/DIS 13477:2005] -- Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά υγρών. 
Προσδιορισµός της αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγµάτωσης. ∆οκιµή µικρής 
κλίµακας υπό σταθερές συνθήκες).  

Κατά την δοκιµή αυτή δηµιουργείται µια ρωγµή συγκεκριµένου µεγέθους. Κατόπιν 
αυξάνεται η πίεση του αγωγού και µετράται η κρίσιµη πίεση η οποία και καταγράφεται.  
 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήµανσης χρώµατος λευκού αντιδιαµετρικά τυπωµένες 
και ανά µέτρο µήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική µορφή π.χ για PE 100: 

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

όπου: 

HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάµετρος Χ πάχος τοιχώµατος 

PN 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar  

XXXX = όνοµα κατασκευαστή 

YYYY = χρόνος παραγωγής από την µία πλευρά και αύξων αριθµός µήκους 
από την αντιδιαµετρική 

ZZZZ = τα εφαρµοζόµενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιµασία των 
σωλήνων στο εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο 
αυτών 

PE 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης 
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα πρότυπα. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων θα γίνεται µε 
προσοχή για την αποφυγή φθορών. Τα οχήµατα µεταφοράς θα έχουν µήκος τέτοιο ώστε οι 
σωλήνες να µην εξέχουν από την καρότσα. 

Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιµοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά µηχανήµατα. 
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση µε ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση 
συρµατόσχοινου ή αλυσίδων για τους χειρισµούς των σωλήνων. Οι χειρισµοί θα γίνονται 
υποχρεωτικά µε ιµάντες (σαµπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια 
διάταξη (π.χ. διάταξη πυραµίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και 
παραµορφώσεις λόγω υπερκείµενου βάρους. Κάθε διάµετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεµάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραµένουν στα 
κιβώτια συσκευασίας τους. Επισηµαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η µεγάλη παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η µέγιστη 
παραµονή των µπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει 
τους τέσσερις µήνες. 

β) Η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας περιφερειακά στην διατοµή, καθ’ όσον µπορεί 
να προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισµό στον σωλήνα. 

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον µπορεί να προκαλέσει παραµόρφωση 
(πλάτυνση) της διαµέτρου. 

δ) Το σύρσιµο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες 
φορτοεκφορτώνονται µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από 
εκδορές και χαράξεις. 

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευµένων σωλήνων (π.χ. εσφαλµένη στοίβαση). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, µε επαφή των σωλήνων κατά 
γενέτειρα. Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το 
µήκος των σωλήνων. Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και 
διαµέτρων, οι πλέον άκαµπτοι θα διατάσσονται στο κάτω µέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαµορφωµένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά 
θα προεξέχουν.  

Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται 
από χτυπήµατα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σωλήνων θα έχουν 
καρότσα µε λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχµηρών αντικειµένων που θα µπορούσαν 
να τραυµατίσουν τους σωλήνες. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα βάθη και 
κλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγµένος από πέτρες. Οι 
σωλήνες τοποθετούνται επί αµµώδους στρώσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγµα θα γίνεται µε χρήση ιµάντων. Η χρήση 
µεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτηµάτων που µπορεί να 
βλάψουν την προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. 

Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόµενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά δεν θα 
υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιµοποιουµένων 
συνδέσµων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια : 

Φ 500 mm: 3,0ο  

Φ 600 έως 900 mm: 2,0ο  

Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0ο  

Φ 1400 mm: 0,5ο 

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο 
ώστε να περιβάλλουν τον αγωγό και να συµπληρώνουν πλήρως το διάκενο µεταξύ 
σωλήνος και ορύγµατος (πλήρες πλευρικό σφήνωµα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση 
εγκιβωτισµού του σωλήνα θα συµπυκνώνεται επαρκώς µε χρήση ελαφρού δονητικού 
εξοπλισµού. 

Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγµατος θα γίνεται κατά στρώσεις σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-
01-03-02: "Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων".  

Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα 
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από 
οποιαδήποτε αιτία. 

Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα 
εµφράσσεται για προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η µέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα ειδικά 
τεµάχια ΡΕ εξαρτάται από την διάµετρο και την πίεση λειτουργίας τους.  

Για διαµέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η 
σύνδεση γίνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding).  

Για µεγαλύτερες διαµέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρµόζεται η µετωπική 
θερµική συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση 
τήξης, στους 220 οC και υπό πίεση δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ 
και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων, η κατανοµή 
των φορτίων σε ολόκληρο το µήκος της σωληνογραµµής και η διατήρηση λείας εσωτερικής 
επιφάνειας. 

Ηλεκτροσυγκόλληση 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικού τεµαχίου από ΡΕ µε ενσωµατωµένη 
σπιροειδή διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτροµούφα (electrofusion socket). Η 
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ηλεκτροµούφα τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθµίζεται 
αναλόγως της διαµέτρου του σωλήνα. 

Προετοιµασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς άξονα του 
σωλήνα) µε κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωµάτων επιφανειακής οξείδωσης. 
Καθαρίζεται επιµελώς το επίστρωµα και στα δύο τµήµατα που πρόκειται να συγκολληθούν 
και σε µήκος κατά τουλάχιστον 10 mm µεγαλύτερο της ηµιδιάστασης της ηλεκτροµούφας. 
Οι επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται µε καθαρό ύφασµα χωρίς χνούδι ή 
µε µαλακό χαρτί εµποτισµένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα 
αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίµας, τροχού λείανσης) καθώς και 
η χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη 
(οινόπνευµα). 

Τα προς σύνδεση τµήµατα θα ευθυγραµµίζονται και θα διατηρούνται οµοαξονικά µε χρήση 
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραµένουν µέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτροµούφα.  

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράµµισης, η 
άσκηση πίεσης στο σηµείο σύνδεσης, καθώς και η απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας 
(µε νερό, πεπιεσµένο αέρα κ.λπ.).  

Για την δοκιµή του συγκολληµένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον δύο ωρών µετά την ηλεκτροσυγκόλληση.   

Μετωπική συγκόλληση 

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιµελής προετοιµασία των άκρων που πρόκειται να 
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τµήµατα σωλήνων εξαρτηµάτων θα στερεώνονται στις 
σιαγόνες στερέωσης της µηχανής µετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραµµίζονται. Η 
απόκλιση από την ευθυγραµµία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώµατος του 
σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι µικρότερο). 

Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιµετωπίζεται είτε µε αύξηση της πίεσης των 
σφιγκτήρων, είτε µε επαναπροσαρµογή των σωλήνων µέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή επαφή και η µικρότερη δυνατή απόκλιση. 

Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτηµάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα 
καθαρίζονται µε απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. 
Επίσης θα καθαρίζεται και η θερµαντική πλάκα από ξένα σώµατα, σκόνη ή υπολείµµατα 
πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόµη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς 
αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. 

Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγµατοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένο από 
υγρασία και ρεύµατα αέρος, σε θερµοκρασίες στην περιοχή από – 5 οC έως + 40 οC.  

Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm2, η 
οποία θα διατηρείται µέχρι να αρχίσει να σχηµατίζεται αναδίπλωση τηγµένου υλικού 
(κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήµατος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα µε το 
πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 Ν/mm2 
περίπου, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσµενώς 
στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρµανση. Μετά την 
παρέλευση του προβλεπόµενου από τον κατασκευαστή χρόνου αποµακρύνεται η 
θερµαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων πλησιάζουν µεταξύ τους µε προσοχή ώστε να 
µην ωθηθεί όλο το τηγµένο υλικό εκτός της σύνδεσης µέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό 
διάστηµα που εξαρτάται από τη διάµετρο και το πάχος τοιχώµατος του σωλήνα/ 
εξαρτήµατος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρµολογούνται 
οι συσφιγκτήρες. 
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Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότοµη ψύξη των σωλήνων µε νερό, πεπιεσµένο 
αέρα κ.λπ.  
 
 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ 

Σώµατα αγκυρώσεως από σκυρόδεµα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεµβολής ειδικού τεµαχίου, 
διακλαδώσεως, καµπύλης ή συστολής σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 
Η εκσκαφή για την θεµελίωση των σωµάτων αγκυρώσεως στις απαιτούµενες διαστάσεις θα 
εκτελείται  πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων.  
Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέµατος θα καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµού των σωλήνων. 
 
 

∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Γενικά 

Οι δοκιµές στεγανότητας θα γίνονται µετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων 
στο όρυγµα, την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών 
τεµαχίων και συσκευών και την µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος. 

 

Οι δοκιµές διακρίνονται σε: 

• προδοκιµασία, 

• κύρια δοκιµή υπό πίεση, 

• γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. 

Κατά την διάρκεια των δοκιµών το µη επιχώµενο τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει 
ξηρό. Τυχόν εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις. 

Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα µε τις 
τοπικές συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τµηµάτων του 
προς δοκιµή δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε φλαντζωτές τάπες. 

Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η 
πλήρης εξαέρωσή του.  

Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη (όργανο 
ή καταγραφικό) µετρήσεων, ακριβείας ± 1 lt και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια 
ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό 
βαθµονόµησης από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 

Η εκτέλεση της δοκιµασίας θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό. ∆εν επιτρέπεται να 
εκτελείται καµία εργασία στο σκάµµα κατά την ώρα που το τµήµα βρίσκεται υπό δοκιµασία. 

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

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

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 εκκένωση και 
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 που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιµασία πίεσης. 

Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα µικρότερα της 
ονοµαστικής προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα 
µανόµετρα).  

Μετά την τµηµατική επαναπλήρωση των ορυγµάτων, 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. 

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 του 
Αναδόχου.  
 

ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, 
έτσι ώστε να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής 
του δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα 
επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού, το οποίο θα 
πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα συστατικά.  

Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του το δίκτυο, αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο 
νερό πλήρωσης κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη (π.χ. 
χλώριο). Το διάλυµα χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα 
παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αυτού, όλες 
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οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά την πάροδο του 3ώρου, θα γίνει έκπλυση των 
σωλήνων µε το νερό του δικτύου πόλεως. 

Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από 
4 διαφορετικά σηµεία αυτού καθώς και από σηµεία τυχόν υφιστάµενου παλαιού δικτύου 
κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου δικτύου σηµεία το ποσοστό 
ελεύθερου χλωρίου θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού 
πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση όλης 
της εγκατάστασης και νέα δειγµατοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατούµενων υλικών. 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τοποθέτησης σωλήνων και 
συνδεσµολογίας τους σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως. 

• 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). 

• Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται 
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

• Εκφόρτωση υλικών µέσω γερανοφόρου οχήµατος. 

• ∆ιακίνηση επιµηκών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

• Χειρισµός - εφαρµογή απολυµαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

• Εξοπλισµός και εργαλεία χειρός 

• Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και µετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που 
αναπτύσσουν υψηλές θερµοκρασίες. 

• Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από έµπειρο 
προσωπικό.  

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 
προσωρινών και κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και 
Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.) 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εµπειρία στις 
υδραυλικές/ σωληνουργικές εργασίες και στις θερµικές συγκολλήσεις πλαστικών. 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση 
των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
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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 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Αγωγός - Αξονικό µήκος δικτύου, κατά ονοµαστική διάµετρο και κατηγορία σωλήνων 
µαζί µε τα ειδικά τεµάχια (εκτός εάν στα συµβατικά τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιµέτρηση των ειδικών τεµαχίων). 

Τµήµατα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί µε διατοµές σωλήνων µεγαλύτερες από 
τις καθοριζόµενες στην µελέτη θα επιµετρώνται µε βάση τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη διαµέτρους τεµαχίων.  

∆ιευκρινίζεται ότι τα µήκη των σωληνώσεων θα επιµετρώνται αξονικά χωρίς να 
αφαιρούνται τα µήκη των ειδικών τεµαχίων. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή 
δικτύων σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο PE 80 ή PE 100, περιλαµβάνονται: 

• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανικών µέσων, υλικών 
και συσκευών. 

• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των 
σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων τους.  

• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγµα. 

• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, πλύσεων κ.λπ. για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Τ.Π. καθώς και η 
εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιµές ή τον έλεγχο προς 
παραλαβή. 

Οι εργασίες κατασκευής των προβλεποµένων σηµάτων αγκύρωσης από σκυρόδεµα και ο 
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο επιµετρώνται ιδιαίτερα και δεν συµπεριλαµβάνονται 
στις ως άνω τιµές µονάδος. 

Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πλύσης/ απολύµανσης του δικτύου, οι οποίες 
επιµετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου. 



ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.    ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ :   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε.  (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Σελ. 29 

Α.Τ. 3.11  (Υ∆Ρ 12.17.01) Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων (καµπύλες, ταύ, συστολές, πώµατα κλπ) 

από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 

 

Τ.Π. 6 ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρούσα Τ.Π. περιλαµβάνει τις απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής ειδικών τεµαχίων 
ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). 

Ο ελατός χυτοσίδηρος παράγεται µε την προσθήκη µικρών ποσοτήτων µαγνησίου στο τήγµα 
του χυτοσιδήρου. Με τον τρόπο αυτό οι δοµές φυλλοειδούς γραφίτη (flaky) στον µεταλλικό 
ιστό µεταβάλλονται σε σφαιροειδείς, µε αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση της ψαθυρότητας 
(brittleness), που αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του κοινού φαιού χυτοσιδήρου (grey 
cast iron) και την εξασφάλιση υψηλής αντοχής και πλαστικότητας (ductility). 

Τα ειδικά τεµάχια φέρουν εσωτερική προστασία από φυγοκεντρικά εφαρµοζόµενη 
τσιµεντοκονία, εξωτερική προστασία από ψευδάργυρο ή κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου 
και εποξειδική βαφή και παραδίδονται µε συνδέσµους τύπου ωτίδων (φλάντζες). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

EN 545:2002 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water 
pipelines - Requirements and test methods -- Σωλήνες, εξαρτήµατα 
και ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο για δίκτυα ύδρευσης. 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών. 

ISO 2531:1998-08 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas 
applications -- Σωλήνες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα σωλήνων 
ελατού χυτοσιδήρου για δίκτυα νερού ή αερίων. 

ISO 8179-1:2004-06 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: Metallic 
zinc with finishing layer -- Σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου. Εξωτερική 
επίστρωση ψευδαργύρου. 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα τυπικά µηχανικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του ελατού χυτοσιδήρου έχουν ως εξής: 
 

Ιδιότητα Συµβολισµός Μονάδα Σωλήνες Ειδικά τεµάχια 

Εφελκυστική αντοχή Rm MPa 420 400 

Τάση διαρροής Rp0.2 MPa 300 300 

Επιµήκυνση σε 
θραύση 

A % 10 5 

Σκληρότητα κατά 
Brinel 

HB  230 250 

Μέτρο ελαστικότητας E MPa 170.000 

Λόγος Poisson P - 0,28 

Συντελεστής 
θερµικής διαστολής 

 cm/oC 11,5x10-6 
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Κατά το ISO 2531:1998-08 οι ανωτέρω τιµές είναι ενδεικτικού χαρακτήρα (χωρίς συµβατική 
απαίτηση ακριβούς τήρησης αυτών). 

Τα ειδικά τεµάχια θα φέρουν επισήµανση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 
545:2002, ΕΝ 598:1994, ΕΝ 969:1995, µε τα στοιχεία του κατασκευαστή, την ονοµαστική 
διάµετρο (DN), την κλάση (π.χ. Κ9), το έτος κατασκευής, τον συµβολισµό του ελατού 
χυτοσιδήρου (2 GS) και το πρότυπο βάσει του οποίου κατασκευάστηκαν (π.χ. ΕΝ 
545:2002). 

Τα ειδικά τεµάχια θα προέρχονται από παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά 
ΕΝ ISO 900112. 

Το παραλαµβανόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναγνωρισµένων 
εργαστηρίων από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των 
προαναφερθέντων προτύπων. 

Η κλάση των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταυ κ.λπ.) θα είναι Κ11 - Κ12, εκτός αν 
καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία των 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει στο έργο (υλικό 
κατασκευής, συστήµατα προστασίας, διατάξεις σύνδεσης κ.λπ.). 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Εσωτερική επένδυση 

Η εσωτερική επένδυση θα συνιστάται από οµοιογενές στρώµα τσιµεντοκονίας 
εφαρµοζόµενης εργοστασιακά µε φυγοκεντρικές µεθόδους. Η σύνθεση του 
τσιµεντοκονιάµατος καθορίζεται στα πρότυπα ΕΝ 545:2002 (για δίκτυα ύδρευσης). 

 

Το ονοµαστικό πάχος της επένδυσης καθορίζεται (µε βάση τα ανωτέρω πρότυπα) ως εξής: 
 

Ονοµαστική διάµετρος  

(mm) 

Ονοµαστικό πάχος επένδυσης  

(mm) 

D40 - D300 3,0 

D300 - D600 5,0 

D700 - D1200 6,0 

D1400 - D2000 9,0 
 
Η επένδυση µε τσιµεντοκονία δεν επεκτείνεται στο εσωτερικό των φλαντζών σύνδεσης. Οι 
περιοχές αυτές θα προστατεύονται µε εποξειδική βαφή πάχους τουλάχιστον 150 µm. 

Η επιφάνεια της επένδυσης θα είναι οµοιόµορφη και λεία, αλλά σύµφωνα µε τα πρότυπα 
ΕΝ 545:2002/ 598:1994 γίνονται αποδεκτές σποραδικές διαµήκεις και εγκάρσιες ρηγµατώσεις 
εύρους από 0,6 έως 1,00 mm (κλιµακώνεται ανάλογα µε την διάµετρο). Οι ρηγµατώσεις 
αυτές οφείλονται στην συστολή ξήρανσης της κονίας και εφ’ όσον δεν υπερβαίνουν τα 
ανωτέρω όρια, δεν επηρεάζουν την σταθερότητα της επένδυσης και κλείνουν κατά την 
έκθεση της επένδυσης στο νερό. 

                                                           
12 Quality Systems Model for Quality Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing (ISO 

9001 : 1994) (Supersedes EN 29001 : 1987) - Συστήµατα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη, 
παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση (αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 290011987). 
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Τυχόν φθορές της εσωτερικής επένδυσης ή τοπικές ρηγµατώσεις πέραν των ορίων που 
γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε τα πρότυπα µπορούν να αποκαθίστανται µε εποξειδικό 
κονίαµα, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιφάνειες των ατελειών δεν θα επεκτείνονται σε 
επιφάνεια µεγαλύτερη του ενός τεταρτοκύκλιου της επένδυσης. Εκτενέστερες φθορές 
καθιστούν το τεµάχιο ακατάλληλο προς εγκατάσταση. 

Εξωτερική επένδυση 

Θα αποτελείται από στρώση µεταλλικού ψευδαργύρου και τελική επικάλυψη µε βαφή 
ασφαλτικής ή εποξειδικής βάσεως, εφαρµοζόµενες εργοστασιακά µε ψεκασµό. 

Η στρώση µεταλλικού ψευδαργύρου θα είναι περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο τουλάχιστον 
130 gr/m2, µε τοπικό ελάχιστο τα 110 gr/m2 (µέτρηση σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην § 
6.6 του ΕΝ 545:2002). 

Το πάχος του ξηρού υµένα της βαφής (dry film thickness) δεν θα είναι µικρότερο των 70 
µm, µε τοπικό ελάχιστο 50 µm (§ 6.6 του ΕΝ 545:2002). 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

Τα ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο επιµετρώνται σε βάροs (kg), σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στους καταλόγους του εγκεκριµένου προµηθευτή. ∆εν γίνονται αποδεκτά τα 
αποτελέσµατα ζύγισης µεγαλύτερα των τιµών βάρους που αναγράφονται στους 
καταλόγους των προµηθευτών. 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη επί τόπου του έργου των ειδικών 
τεµαχίων καθώς και οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές. Τα ειδικά τεµάχια θα φέρουν 
εργοστασιακές εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
παρούσα Τ.Π.. 

• Η δαπάνη του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για 
την εκτέλεση των εργασιών. 

• Η φθορά των υλικών και τα υλικά και η εργασία αποκατάστασης των προστατευτικών 
στρώσεων σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

 

Α.Τ. 3.12  (Υ∆Ρ 12.18.02) Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε 

χαλυβδοσωλήνες, µε χρήση χαλυβδο-σωλήνων  µε εξωτερική 

µόνωση µε λιθαν-θρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο 

πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρητίνη. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 
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Τ.Π. 7 ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην κατασκευή δικτύων 
σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες για έργα άρδευσης και ύδρευσης.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από χαλυβδοσωλήνες είναι: 

• σωλήνες από χαλυβδοελάσµατα, 

• ειδικά τεµάχια διαµορφωµένα από τµήµατα χαλυβδοσωλήνων, 

• µονωτικά υλικά. 
 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής µε πιστοποιηµένη κατά ΕΝ 
ISO 9001:2000-1213 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. ∆εν 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. 

 

 

 

                                                           
13 Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2000) -- Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας. Απαιτήσεις. 
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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: 

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 διαµέτρου 150 mm και άνω. 

AWWA C208:2000 Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Εξαρτήµατα 
χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιοµηχανικής - ∆ιαστάσεις. 

BS 534:1990 Specification for steel pipes, joints and specials for water and sewage -- 
Χαλυβδοσωλήνες, σύνδεσµοι και ειδικά τεµάχια για δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης. 

ΒS 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 Μanual M11 Steel pipe - a guide for design and installation. Κλασσικό εγχειρίδιο για την 
διαµόρφωση και τους ελέγχους δικτύων από χαλυβδοσωλήνες 

USBR Welding manual (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 κια 
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 
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τύπου), ποιότητας χάλυβα κατηγορίας 4D 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: ∆ιαστάσεις 
συνδέσεων. 

AWWA C208:2000 Fabricated steel water pipe fittings - Dimensions -- Εξαρτήµατα 
χαλυβδοσωλήνων ύδατος βιοµηχανικής - ∆ιαστάσεις. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 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 άγγιστρα 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. 

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. 



ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ.    ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ :   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε.  (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Σελ. 35 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

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 3.1Β 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), 

- 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. 
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- 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 απο 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. 

Oι 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 Μanual του 
USBR. 

Η αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση ευθείας ραφής (ΗFI, 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.  

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 8501-1:200114. 

                                                           
14 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 
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- 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. 

- 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/m2. 

- 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 

                                                                                                                                                                                             
overall removal of coatings. --  Προετοιµασία χαλύβδινων επiφανειών 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. 

prΕΝ 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, 

- 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 
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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 prΕΝ 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. 

 

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 υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τυχόν ενίσχυση των ειδικών τεµαχίων θα γίνει, όπου απαιτείται, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εγχειρίδιο AWWA Μanual Μ11. 
 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 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. 

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. 
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• 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 
µεγαλυτέρων 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: 

• 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,TUV,BU,ΕΛΟΤ κλπ.), ότι αποδέχεται ή αναγνωρίζει τις παρεχόµενες εργασίες 
ποιοτικού ελέγχου του συγκεκριµένου Γραφείου. 

Η επιλογή του γραφείου υπόκειται στην έγκριση της Επίβλεψης. 
 

ΚΑΘΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Οι εντός εδάφους χαλύβδινοι αγωγοί υφίστανται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό διαβρώσεις 
οφειλόµενες γενικώς στα ακόλουθα αίτια:  

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

2. ∆ιαφορά 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. 
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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 (Μίlle-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.  

• 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. 

• ∆ειγµατοληψία εδάφους για τον εργαστηριακό προσδιορισµό του ποσοστού φυσικής υγρασίας, του 
ποσοστού % ιόντων S04, του ποσοστού % ιόντων Cl και του βαθµού οξύτητας (µέτρηση Ρh). 

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 ∆ΕΗ). 

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 
µερικώς µε στρώση κωκ (θα περιβάλλει την άνοδο).  
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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. 
 

∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ 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.  

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. 
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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. 

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.  
 

ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιµασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι ώστε 
να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλύσης θα είναι πόσιµο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του 
δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαµβάνονται 
µέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια στα ελεγχόµενα δείγµατα νερού και να αποδοθεί νερό καθαρό, 
χωρίς κόκκους άµµου ή άλλα αιωρούµενα συστατικά. Τα αποτελέσµατα της πλύσης θα ελέγχονται 
δειγµατοληπτικά και θα συγκρίνονται µε πρότυπα δείγµατα ποσοστών θολότητας.  

Μετά την επιτυχή πλύση του το δίκτυο αποστειρώνεται µε την προσθήκη στο νερό πλήρωσης 
κατάλληλων απολυµαντών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυµα 
χηµικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστηµα διανοµής και θα παραµείνει επί 3ωρο τουλάχιστον. 
Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λπ. θα είναι κλειστές. Μετά 
την πάροδο του 3ώρου θα γίνει έκπλυση των σωλήνων µε το νερό του δικτύου πόλεως. 

Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης µε καθαρό νερό θα ληφθούν δείγµατα νερού από 4 
διαφορετικά σηµεία και από σηµεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σηµείο τροφοδοσίας της. 
Στα εντός της εγκατάστασης το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο 
ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα 
γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα δειγµατοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω 
απαίτηση. 

Η χρήση των απολυµαντών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους από έµπειρο 
προς τούτο προσωπικό. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 

• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών. 

• Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών των υλικών. 

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως. 
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• 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). 

 

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

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. 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

Το δίκτυο θα ελέγχεται κατά την διάρκεια της κατασκευής του µε βάση τα σχέδια της εγκεκριµένης 
µελέτης (τήρηση χάραξης, διάταξη σωµάτων αγκυρώσεως). 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων. 

• ∆ιακίνηση 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. 
 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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.∆. 17/96 και Π.∆. 
159/99 κ.λπ.). 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
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Προστατευτική 
ενδυµασία  

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. 
∆οκιµή 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 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

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. 

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

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 

Τα ειδικά τεµάχια από χάλυβα των αγωγών (καµπύλες, ταυ, συστολές, συναρµογές κ.λπ.) 
επιµετρώνται σε βάροs (kg), ανεξαρτήτως του τύπου εσωτερικής και εξωτερικής προστασίας. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Επιµετράται ανά km µήκους προστατευόµενου δικτύου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες 
µετρήσεων, εκπόνησης της µελέτης και εγκατάστασης του συστήµατος. 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

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 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

• 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. 

 

 

Α.Τ. 3.13 έως 3.17   ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε ωτίδες, 

 ονοµ. πίεσης 10 και 16 atm. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-02. 

 
Α.Τ. 3.18 έως 3.23 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα τύπου Glenfield. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-07. 

 
Α.Τ. 3.24, 3.28 Χαλύβδινες εξαρµώσεις ονοµ. πίεσης 10 και 16 atm 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-05. 

 
Α.Τ. 3.29 Αντιπληγµατικές βαλβίδες τύπου Neyrpic. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :               

ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-06. 

 
Α.Τ. 3.30,31 ∆ιαφραγµατικές βαλβίδες διπλού θαλάµου, PN 10 atm. 

Συµφώνα µε το Τιµολόγιο της Μελέτης και την επόµενη Τεχνική Προδιαγραφή : 
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Τ.Π. 8 ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 

 

Βαλβίδες διαφραγµατικού τύπου διπλού θαλάµου µε βελονοειδή βαλβίδα. 

Αποτελούται από: 

• Σώµα βαλβίδας και ενεργοποιητή (κεφαλή) διπλού θαλάµου κατασκευασµένα από ελατό χυτοσίδηρο 

σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693 / EN1563 για πιέσεις λειτουργίας ως 16 ατµόσφαιρες. 

• ∆ιάφραγµα από νεοπρένιο ενισχυµένο µε πλέγµα πλαστικό ινών. 

• Άξονας ενεργοποιητή από ανοξείδωτο χάλυβα αρ. 1.4021 X 20Cr13, ΕΝ10088-3. 

• Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 302. 

• Έδρα από φωσφορούχο ορείχαλκο κατά RG5 DIN EN 1982: 1998-12. 

• Έδρα φραγής και πλάκες σύσφιξης από σφυρήλατο χυτοσίδηρο GGG 40 DIN 1693 / EN1563. 

• Ελαστικά τµήµατα στεγανότητας από EPDM. 

• Σωληνάκια µπρούντζινα. 

• Βανάκια και λοιπά εξαρτήµατα από χρωµιούχο ορείχαλκο. 

• Βίδες και παξιµάδια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, A2-70. 

• Βαφή εποξειδική κατάλληλη για πόσιµο νερό πάχους 200µικρών. 

 

 

Α.Τ. 3.32       Πυροσβεστικοί κρουνοί. 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-07-10. 

 

 

Τ.Π. 9 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

Ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) :   ΕΛΟΤ ΤΠ  1501-08-06-08-01. 

 

 

Τ.Π. 10 ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. Αντικείµενο 

1.1. Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωµάτων αγκύρωσης αγωγών. 

Σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις των αγωγών, όπου λόγω χαράξεως, 

ειδικών τεµαχίων ή µεγάλης κατά µήκος κλίσης υπάρχει κίνδυνος να µετακινηθούν οι σωλήνες. 

1.2. Γενικά σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σε θέσεις µεγάλων αλλαγών κατεύθυνσης 

των σωλήνων π.χ. άνω των 45ο και για διαµέτρους από 400 και άνω. Οι θέσεις αυτές θα 

καθοριστούν στη µελέτη εφαρµογής του άρθρου 2 των γενικών όρων των προδιαγραφών της 

παρούσας και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία πρίν την εφαρµογή τους. Στα σχετικά σχέδια της 

τεχνικής µελέτης αναγράφονται στρογγυλευµένες οι πλησιέστερες εσωτερικές διάµετροι, ώστε 
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στη µελέτη εφαρµογής να ληφθούν υπ’ όψη µόνο για µεγάλες διαµέτρους, όπως περιγράφεται 

ανωτέρω, δεδοµένου ότι στους σωλήνες πολυαιθυλενίου του δικτύου δεν υπάρχουν αρθρωτές 

συνδέσεις ώστε να υφίσταται γενικά ανάγκη τοποθέτησης σωµάτων αγκύρωσης. Τα σώµατα που 

προβλέπονται στα σχέδια της µελέτης δύνανται να αυξοµειωθούν στη µελέτη εφαρµογής, 

κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης. 

1.3. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, ανάλογα µε τις συνθήκες που θα 

παρουσιασθούν κατά την κατασκευή του έργου, να επισηµάνει την ανάγκη κατασκευής και 

άλλων συµπληρωµατικών σωµάτων αγκύρωσης ή τροποποιήσεων των προβλεποµένων και να 

τα κατασκευάσει, εφόσον θα πάρει την έγκριση της Υπηρεσίας, ευθυνόµενος για κάθε ζηµία από 

έλλειψη σωµάτων αγκύρωσης ή κατασκευή ανεπαρκών, εφόσον δεν ζήτησε έγκαιρα από την 

Υπηρεσία έγκριση να τα κατασκευάσει. 

1.4. Οι διαστάσεις των σωµάτων αγκύρωσης που προτείνονται στα σχέδια της µελέτης 

ανταποκρίνονται σε ορισµένη αντοχή του εδάφους στήριξης. Εφόσον κατά τις εκσκαφές των 

ορυγµάτων θα διαπιστωθεί διαφορετική αντοχή του εδάφους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προτείνει νέες, αντίστοιχες διαστάσεις, προσαρµοσµένες στις επί τόπου του έργου συνθήκες και 

µετά από έγκριση της Υπηρεσίας να κατασκευάσει τα σώµατα αγκύρωσης σύµφωνα µε την 

εγκεκριµένη πρόταση του. Κατά τους υπολογισµούς λαµβάνεται υπόψη η πίεση δοκιµής του 

δικτύου και όχι η πίεση λειτουργίας. 

 

2. Τρόπος κατασκευής 

2.1. Τα σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα για το οποίο ισχύουν τα 

αναφερόµενα στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει ακριβώς στις 

απαιτούµενες διαστάσεις, ώστε η βάση και οι κατακόρυφες πλευρές των σωµάτων αγκύρωσης 

να εφάπτονται στο φυσικό έδαφος. 

2.2. Στην περίπτωση που η εκσκαφή δεν µπορεί ή γενικά δεν γίνει όπως ορίζεται παραπάνω, η 

επί πλέον εκσκαφή θα γεµίσει µε σκυρόδεµα, απαγορευόµενο απόλυτα το γέµισµα της επί πλέον 

εκσκαφής µε χώµατα. 

2.3. Η εκσκαφή για την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα γίνει πριν από την τοποθέτηση των 

σωλήνων, αλλά πάντως σε χρόνο τέτοιο που να επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό της θέσης τους. 

2.4. Η κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να µην καλυφθούν από 

σκυρόδεµα οι συνδέσεις των σωληνώσεων, για να είναι εύκολος ο έλεγχος της στεγανότητας των 

συνδέσεων. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και µετά από έγκριση της Υπηρεσίας επιτρέπεται η 

κάλυψη συνδέσεων. 

2.5. Κατά την κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη επιµέλεια για 

να αποφευχθούν κρούσεις στους σωλήνες, που µπορεί να µειώσουν την αντοχή τους. 

2.6. Τα σώµατα αγκύρωσης πρέπει να είναι ικανά να εξασφαλίζουν το αµετακίνητο των αγωγών 

σε κάθε κατεύθυνση (οριζόντια και κατακόρυφα) τόσο για την µέγιστη πίεση λειτουργίας, µε ικανό 

περιθώριο ασφαλείας, όσο και για την µέγιστη πίεση δοκιµής τους. 


