
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – Τεύχος 4                                                                             Τεχνικές Προδιαγραφές Σελ. - 1 

 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ) 

 

πληρ: Εμ. Πενθερουδάκης 
   τηλ: 28310 27501 
οδός: Μ. Πορτάλιου 5-7 Ρέθυμνο 

Έργο : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 
ΑΜΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Προϋπολογισμός : 4 800 000.00 € (με ΦΠΑ) 

 
 

Τεύχη Δημοπράτησης 
 

Τεύχος 4 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

Η παρούσα συντάχθηκε από τη Διεύθυνση 
Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Τμήμα Μελετών 

ΟΑΚ ΑΕ  

Εμμ. Πενθερουδάκης 
 

Θοδ. Βουρβαχάκης 
 

Στυλ. Λαμπρινός 

 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντής 
Διαχείρισης 

Συγκοινωνιακών & 
Υδραυλικών Έργων 

Ε. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντής 

Υδραυλικών Έργων 
Μ. ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ  

 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμ. πρωτ. 6111/27-06-2018 Απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΟ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – Τεύχος 4                                                                             Τεχνικές Προδιαγραφές Σελ. - 2 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Εργοδότη για το σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς υποχρεώσεις 

του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των Συμβατικών Τευχών. 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ( Τ.Π.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς 

όρους σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών 

τευχών θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. 

Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ( ΕΤΕΠ ) και οι ΚΥΑ περί υποχρεωτικής 

ενσωμάτωσης υλικών με σήμανση CE, υπερισχύουν το τεχνικών προδιαγραφών που 

περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος . 

Αν διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τ.Π. από την Κοινοτική 

Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας (20) 

είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα κατάθεσης των Προσφορών , Διεύθυνση Διαχείρισης 

Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. ειδικής επιστολής . Στην αντίθετη περίπτωση:  

α . Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης  

β. Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να προβεί στην εκτέλεση 

όλων των απαιτούμενων εργασιών με αποτέλεσμα την εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την 

Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή ( αν 

υπάρχει ) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο 

Παρατηρήσεις σχετικά με το Τιμολόγιο Μελέτης 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων των συμβατικών τευχών, η σειρά ισχύος τους 

ορίζεται από τη διακήρυξη του έργου. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες βάσει του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνονται στην 

τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως 

διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Πεδίο εφαρμογής -Ορισμοί 

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν 

όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν 

παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της 

παρούσας ΤΠ. 

 

Ακολουθεί πίνακας αντιστοίχισης άρθρων τιμολογίου και Τεχνικών Προδιαγραφών: 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ‐ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ–ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

A.T. 1
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος
έως 4,00 m

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Π.1

A.T. 2
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος
4,01 έως 6,00 m

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Π.1

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Αριθμός ΕΤΕΠ Τίτλος ΕΤΕΠ

, ς ,

A.T. 3
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Π.1

A.T. 4
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Π.1

A.T. 5
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα
έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και
την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Π.1

A.T. 6
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα
έως 3,00 m, την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Π.1

A.T. 7 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων
δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ - -

A.T. 8 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση
υπό συνθήκες στενότητος χώρου - -

A.T. 9 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00:2009 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων Π.1

A.T. 10 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά - - Π.4
A.T. 11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων - - Π.4
A T  12 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Π 4A.T. 12 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα - - Π.4

A.T. 13 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Π.4

A.T. 14 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό
πάχος επίχωσης έως 50 cm - - Π.4

A.T. 15 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό
πάχος επίχωσης άνω των 50 cm - - Π.4

A.T. 16 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Π.2

A.T. 17 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα - - Π.10

A.T. 18 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή 
υλικά Π.4

A.T. 19 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή 
υλικά Π.4
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Αριθμός ΕΤΕΠ Τίτλος ΕΤΕΠ

A.T. 20 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη - - Π.4
A.T. 21 Ασφαλτική προεπάλειψη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01:2009 Ασφαλτική προεπάλειψη Π.4
A.T. 22 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη - - Π.4

A.T. 23 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Π.4

A.T. 24 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Π.4

A.T. 25 Τoποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος - - Π.4

A.T. 26
Φάτνες από συρματόπλεγμα, προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων,
συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου
(Galfan: 95%Zn - 5%Al)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωμάτων. (Serasanetti) Π.4

A.T. 27 Κατασκευή φατνών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωμάτων. (Serasanetti) Π.4

A.T. 28 Πλήρωση φατνών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009 Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και 
επιχωμάτων. (Serasanetti) Π.4

A.T. 29 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00:2005 Σήμανση οδοποιίας
A T  30 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνουA.T. 30 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου - -
A.T. 31 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης - -

A.T. 32 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00:2009 &     
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00:2009 Εργοταξıακές αντλήσεıς υδάτων

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ‐ ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A.T. 33 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009 &     
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00:2009

Ικριώματα & Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)

A T  34 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐01‐00:2009 & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐02‐00:2009 & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐03‐00:2009 & 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συντήρηση δονητική συμπύκνωησηA.T. 34 σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐04‐00:2009 & 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐06‐00:2009 & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐07‐00:2009

συντήρηση, δονητική συμπύκνωηση 
σκυροδέματος

A.T. 35 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐01‐00:2009 & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐02‐00:2009 & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐03‐00:2009 & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐04‐00:2009 & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐06‐00:2009 & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐01‐01‐07‐00:2009

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συντήρηση, δονητική συμπύκνωηση 
σκυροδέματος

A.T. 36 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανήματος συνεχούς διαστρώσεως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-04-02-00:2009 Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με 
χρήση μηχανικού εξοπλισμού

A.T. 37 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
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ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
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A.T. 38 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) - - Π.5
A.T. 39 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009 Βαθμίδες φρεατίων

A.T. 40
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής διαμέτρου
D400 mm

- -

A.T. 41 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

A.T. 42 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων, πάχους 2,0 cm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04:2009 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με 
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα

A.T. 43 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη - -

A.T. 44 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους τσιμεντοκονίας 3,0
cm - - Π.4

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ‐ ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A.T. 45
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
16 atm

- - Π.2

A.T. 46
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
16 atm

- - Π.2
16 atm

A.T. 47
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
16 atm

- - Π.2

A.T. 48
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
16 atm

- - Π.2

A.T. 49
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
16 atm

- - Π.2

A.T. 50
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
16 atm

- - Π.2
16 atm

A.T. 51
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
20 atm

- - Π.2

A.T. 52
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
20 atm

- - Π.2

A.T. 53
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
20 atm

- - Π.2

A.T. 54
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
20 atm

- - Π.2
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A.T. 55
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
20 atm

- - Π.2

A.T. 56
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 =
10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ
20 atm

- - Π.2

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8
A.T. 57

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10
atm

- - Π.2

A.T. 58 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm /
κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 - - Π.3

A.T. 59 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm /
κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 - - Π.3

A.T. 60 Δίκτυα υπό πίεση από αυτό-αγκυρούμενουςσωλήνες ελατού χυτοσιδήρου DN 500 mm / κλάσης C40, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με εξωτερική επένδυση πολυουρεθάνης - - Π.3

A.T. 61 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm /
κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 - - Π.3

Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή

A.T. 62

Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή
διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύνδεσης και οι ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

- - Π.3

A.T. 63
Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη
(ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες, στοιχείο
αγκύρωσης DN 400 mm

- - Π.3

A.T. 64
Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη
(ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες, στοιχείο
αγκύρωσης DN 500 mm

- - Π.3

A T  65
Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη
(ductile iron) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545 πλήρως εγκατεστημένα με τους απαιτούμενους κοχλίες στοιχείο Π 3A.T. 65 (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες, στοιχείο
αγκύρωσης DN 600 mm

- - Π.3

A.T. 66
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες, χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση
με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική
ρητίνη

- - Π.6

A.T. 67 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων - - Π.6
A.T. 68 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες - - Π.6

A.T. 69 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς, με ρύθμιση πιέσεως από στατική
πίεση 12,5 bars σε τυποποιημένη πίεση 2,5 μέχρι 5 bars, δυο στομίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009 Αρδευτικοί Κρουνοί

A.T. 70 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50
mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

A.T. 71 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN
100 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές
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A.T. 72 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN
150 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

A.T. 73 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN
200 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

A.T. 74 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN
250 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 25 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 80A.T. 75 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80
mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

A.T. 76 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN
150 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

A.T. 77 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 25 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN
200 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

A.T. 78 Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου 
DN 400 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας

A.T. 79 Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου 
DN 500 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03:2009 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας

A.T. 80 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), ονομαστικής πίεσης ΡΝ 25 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm - - Η/Μ.1

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης) ονομαστικής πίεσης ΡΝ 25 atm ονομαστικήςA.T. 81 Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), ονομαστικής πίεσης ΡΝ 25 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN 200 mm - - Η/Μ.1

A.T. 82 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής πίεσης 16
atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009 Βαλβ'ιδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 

ενέργειας Η/Μ.3

A.T. 83 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής πίεσης 16
atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009 Βαλβ'ιδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 

ενέργειας Η/Μ.3

A.T. 84 Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής πίεσης 25
atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009 Βαλβ'ιδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 

ενέργειας Η/Μ.3

A.T. 85 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 86 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 87 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 88 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A T  89 Χαλύβδινες εξαρμώσεις  ονομαστικής πίεσης PN 16 at  ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 08 06 07 05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευώνA.T. 89 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 90 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 91 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 92 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 93 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 94 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 95 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 96 Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05:2009 Τεμάχıα εξάρμωσης συσκευών
A.T. 97 Ταχυσύνδεσμοι πυροσβεστικού κρουνού, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2'' ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00:2009 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
A.T. 98 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00:2009 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
A.T. 99 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2'' ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00:2009 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

A.T. 100 Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2'' ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00:2009 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Αριθμός ΕΤΕΠ Τίτλος ΕΤΕΠ

A.T. 101 Κατασκευές με ηυξημένη επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) από χαλύβδινα προφίλ
και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου - -

A.T. 102 Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων

A.T. 103 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών, εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι,
rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 

υδραυλικών έργων

A.T. 104 Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων

A.T. 105 Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας από ελαστομερές υλικό πλάτους 150 mm -

A.T. 106 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3'' ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00:2009 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

A.T. 107 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, μεταλλικά, γωνιακά, ονομαστικής πίεσης 8 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ
3'' ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00:2009 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων

A.T. 108 Διαφραγματική βαλβίδα ρύθμισης στάθμης, διπλού θαλάμου, oνομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN 100 mm - - Η/Μ.2μ ρ

A.T. 109 Διαφραγματική βαλβίδα ρύθμισης στάθμης, διπλού θαλάμου, oνομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN 150 mm - - Η/Μ.2

A.T. 110 Διαφραγματική βαλβίδα ρύθμισης στάθμης, διπλού θαλάμου, oνομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής
διαμέτρου DN 200 mm - - Η/Μ.2

A.T. 111 Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο μπαταρίας, με τοποθέτηση μετατροπέα πάνω στο σώμα, προστασίας IP68,
ονομαστικής διαμέτρου DN100, ονομαστικής πίεσης PN16. - - Η/Μ.4

A.T. 112 Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο μπαταρίας, με τοποθέτηση μετατροπέα πάνω στο σώμα, προστασίας IP68,
ονομαστικής διαμέτρου DN150, ονομαστικής πίεσης PN16. - - Η/Μ.4

A.T. 113 Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο μπαταρίας, με τοποθέτηση μετατροπέα πάνω στο σώμα, προστασίας IP68,
ονομαστικής διαμέτρου DN200, ονομαστικής πίεσης PN16. - - Η/Μ.4

A.T. 114 Συσκευή Τηλεμετρίας με ενσωματωμένη μπαταρία, GSM/GPRS και 3G μόντεμ - - Η/Μ.6
Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία προστασίας IP68 και απομακρυσμένη τοποθέτησηA.T. 115 Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και απομακρυσμένη τοποθέτηση
μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου DN300 και ονομαστικής πίεσης PN16. - - Η/Μ.5

A.T. 116 Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και απομακρυσμένη τοποθέτηση
μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου DN400 και ονομαστικής πίεσης PN16. - - Η/Μ.5

A.T. 117 Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και απομακρυσμένη τοποθέτηση
μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου DN500 και ονομαστικής πίεσης PN16. - - Η/Μ.5

A.T. 118 Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και απομακρυσμένη τοποθέτηση
μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου DN600 και ονομαστικής πίεσης PN16. - - Η/Μ.5

A.T. 119 Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και απομακρυσμένη τοποθέτηση
μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου DN1000 και ονομαστικής πίεσης PN16. - - Η/Μ.5

A.T. 120 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 250 μ3 - - Π.11
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1. ΓΕΝΙΚΑ - Γ.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, λοιπά Τεύχη και Σχέδια της Μελέτης θα εκτελεσθεί το, εν λόγω, 

έργο. 

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

Επιστήμης και της Τεχνικής και βάσει των όσων, 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 (π.χ. Κανονισμός για την 

μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, Αντισεισμικός Κανονισμός, διατάξεις περί 

ασφαλείας στα εργοτάξια, κ.λ.π. και οι συναφείς ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα 

πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ. 

Ισχύουν, επίσης, και τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως αυτά καθορίζονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Π.Δ/τος 23/1984. 

1.4 Οι  Πρότυπες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  Έργων  Οδοποιίας  του  τ.  Υπουργείου 

Δημοσίων Έργων,   που   δεν   καταργήθηκαν   και   περιλαμβάνονται   στην 

κωδικοποίηση του 1964 και που αναφέρονται ως Π.Τ.Π., συμπληρώνουν τις παρούσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

1.5 Σαν «αποδεκτά» πρότυπα χαρακτηρίζονται, πλην των Ελληνικών προτύπων (και σχεδίων 

προτύπων) του ΕΛ.Ο.Τ. και των «Ευρωπαϊκών προτύπων», τα διεθνή ISO,  τα  

γερμανικά  DIN  και  τα  βρετανικά  BS,  τα  γαλλικά  AFNOR  και  τα αμερικάνικα ASTM και 

AWWA. 

Εφόσον δεν αναφέρεται χρονολογία έκδοσης των προτύπων, νοείται η πλέον 

πρόσφατη έκδοση αυτών. 

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

ορισμένο πρότυπο Π.Τ.Π. 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,  

περιλαμβανομένων  των  σχετικών  δαπανών  στις αντίστοιχες τιμές μονάδος του 

Τιμολογίου. 

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

διαφορετικό του   κειμένου  Π.Τ.Π.  ή   άλλων  προδιαγραφών,  στις   οποίες 

αναφέρεται, υπερισχύει το κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης. 

1.8 Οι  εργασίες, γενικώς, θα  εκτελεσθούν με  βάση  τα  εγκεκριμένα σχέδια  της μελέτης ή 
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όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. 

Εργασίες, που εκτελέστηκαν με διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερο από τα 

προβλεπόμενα στην μελέτη ή σε όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, γίνονται, από τεχνική άποψη, αποδεκτές μόνον εφόσον δεν 

παραβλάπτουν, κατά την κρίση της επίβλεψης, την ασφάλεια 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) Εφαρμογή οριστικής μελέτης στο έδαφος 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Ανάδοχο την οριστική μελέτη 

του αντίστοιχου τμήματος των έργων. 

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

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

θα   αναζητήσει   και   θα   επισημάνει,   συγκεντρώνοντας πληροφορίες και διαγράμματα, καθώς 

και διενεργώντας ερευνητικές τομές, όλα τα αφανή εμπόδια και κυρίως όλα τα δίκτυα και 

τεχνικά έργα (φρεάτια, κ.λ.π.) κοινής ωφέλειας (αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων, ύδρευσης, αερίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.). 

Ερευνητικές τομές θα γίνουν  σε όλες τις θέσεις, που πιθανολογείται ότι οι, προς κατασκευή, 

αγωγοί διασταυρώνονται με άλλα δίκτυα κοινής ωφελείας.  Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία και δαπάνη προκύψει (ακόμα και ανακατασκευή τμημάτων 

του έργου) από την μη έγκαιρη επισήμανση των εμποδίων.  Τα στοιχεία των εμποδίων, που θα 

επισημάνει, θα τα απεικονίσει σε σχέδια κατάλληλων κλιμάκων. Πάντως, καθορίζεται ότι θα 

γίνουν ερευνητικές τομές στις εξής θέσεις : 

•  Σε όλες τις θέσεις, που πιθανολογείται ότι διασταυρώνονται οι προς κατασκευή αγωγοί με 

υφιστάμενους, πάσης, φύσεως, αγωγούς κοινής ωφέλειας. 

•  Ανά  αποστάσεις  το  πολύ  30  m,  όπου  πιθανολογείται  παράλληλη  τοποθέτηση αγωγών 

με υφιστάμενους, πάσης φύσεως, αγωγούς κοινής ωφέλειας. 

•  Στις θέσεις των υφιστάμενων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης, πλησίον των 

οικοδομών. 

•  Σε όποιες άλλες θέσεις κριθεί απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί μια πλήρης εικόνα των 

υφιστάμενων εμποδίων. 

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

στοιχεία της οριστικής μελέτης και όσα καθορίζονται, κατ’ αναλογία και περίπτωση, στην 
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παράγραφο 10 και 11 του άρθρου 119 του Π.Δ/τος 696/1974 και να συντάξει οριζοντιογραφίες 

(σε κλίμακα 1:1000) και κατά μήκος τομές (σε κλίμακα 1:1000 / 1:100 μήκη / ύψη), σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Εφόσον  υπάρχουν προβλήματα ευκρίνειας στην απεικόνιση για περιορισμένα τμήματα των 

έργων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη λεπτομερέστερων διαγραμμάτων 

(1:500, 1:200), σχεδίων λεπτομερειών και  κατά  πλάτος τομών σε μεγαλύτερες κλίμακες 

(1:500, 1:200, κ.λ.π.). 

Τα στοιχεία, που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης έχουν ληφθεί από τις οριζοντιογραφίες 

που υπάρχουν. Ενδεχόμενα να διαφέρουν από αυτά που θα διαπιστωθούν κατά την εφαρμογή.  

Ο Ανάδοχος θα συντάξει τα   τελικά  σχέδια εφαρμογής, προσαρμόζοντάς 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. 

Εφόσον προκύψουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών στοιχείων του εδάφους 

(υψόμετρα, αποστάσεις, κ.λ.π.) και των αντίστοιχων της μελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να ανασυντάξει την μελέτη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 217 

και 218 του Π.Δ/τος 696/1974 και τις παραδοχές της μελέτης. 

Για ευρύτερες τροποποιήσεις της μελέτης θα ζητείται η γνώμη του μελετητή, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα από την παράγραφο 5, αριθμ. 19 του Ν.716/1977 και το άρθρο 30 του Π.Δ/τος 

609/1985. 

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

συνταχθεί και θα εγκριθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 32 του Π.Δ/τος 609/85, θα αρχίσει 

μόνο μετά την εκτέλεση των παραπάνω προκαταρκτικών εργασιών και την έγκριση, από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, της, επί του εδάφους, εφαρμογής των χαράξεων και των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων της μελέτης. 

Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σημεία (τριγονωμετρικά και πολυγωνικά, χωροσταθμικές αφετηρίες, 

κ.λ.π.) θα εξασφαλιστούν και θα διατηρηθούν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, 

σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.  Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, 

καταστραφούν σταθερά σημεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα επανατοποθετήσει. 

Ο Ανάδοχος είναι, επίσης, υποχρεωμένος να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες και 

διαβήματα, ώστε οι αρμόδιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας να μετακινήσουν στύλους, καλώδια, 

σωλήνες, κ.λ.π. 

Εφόσον η μετακίνηση είναι, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης, απόλυτα απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.  Ο 

Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση, εάν οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

καθυστερήσουν να προβούν στις μετακινήσεις αυτές. 

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

εφαρμογής των χαράξεων, καταμετρήσεων, σύνταξη σχεδίων, μελετών, κ.λ.π. (πλην της 
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απαραίτητης μετακίνησης των αγωγών κοινής ωφέλειας) βαρύνουν, εξ ολοκλήρου,  τον  Ανάδοχο  

και  περιέχονται  στις  τιμές  μονάδος  εκτέλεσης  των αντίστοιχων εργασιών και στο ποσοστό 

Γ.Ε. και Ο.Ε. 

 

(3)  Μηχανήµατα, συσκευές και υλικά 

Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές και υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στα έργα θα είναι τα πλέον 

κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται. Θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, και 

τυποποιηµένα, χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένα για µεγάλη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή 

συντήρηση. Πρέπει να ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισµούς ελληνικούς ή ξένους ή τους 

κανονισµούς που αναφέρονται στις επί µέρους προδιαγραφές των υλικών ή εξοπλισµού. 

3.1. ∆ιαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισµού 

Κάθε υλικό ή εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας και του 

επιβλέποντα Μηχανικού, που έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή 

τα ειδικά χαρακτηριστικά του κρίνονται µη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του 

όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 

3.2. Αντίσταση σε Χηµική διάβρωση 

Όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που θα έρχονται σε άµεση επαφή µε λύµατα θα είναι ανθεκτικά στην 

τριβή και στις διαβρώσεις που προκαλούνται από αυτα και θα πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες 

τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στο φως ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

3.3 Εκτέλεση εργασίας 

Η εκτέλεση της εργασίας και εν γένει τα φινιρίσµατα θα είναι πρώτης ποιότητας και σύµφωνα µε τις 

καλύτερες εφαρµοζόµενες πρακτικές. 

(4) Εργαζόµενοι 

Ο Εργολάβος θα διαθέτει όλο το ειδικευµένο και µη ειδικευµένο προσωπικό που απαιτείται για την 

περάτωση της εγκατάστασης του εξοπλισµού. Η ποιότητα της εργασίας θα είναι ανωτάτου 

επιπέδου για κάθε είδος εγκατάστασης και σύµφωνα µε τις καλύτερες σύγχρονες πρακτικές και 

µεθόδους. Γενικά, ο Εργολάβος θα προσλάβει ειδικευµένους και ικανούς εργαζόµενους 

κατάλληλους για να αναλάβουν το κάθε επί µέρους έργο.  

 

(5) Επιμετρήσεις 

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

έλεγχο της Υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 38 του Π.Δ/τος 609/85. 

O τρόπος επιμέτρησης κάθε επιμέρους εργασίας καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του 

Τιμολογίου και της Τεχνικής Προδιαγραφής της εγκεκριμένης μελέτης. 

Για όσες εργασίες δεν αναφέρονται ρητώς στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές και στα άρθρα 

του Τιμολογίου ειδικοί όροι επιμέτρησης και πληρωμής, οι επιμετρήσεις των ποσοτήτων, που θα 
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εκτελεσθούν, θα γίνουν με βάση τις πραγματικές ποσότητες εργασιών, που θα έχουν εκτελεσθεί, 

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

ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Εργολάβο 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 Διευθύνουσα Υπηρεσία, έστω και αν αυτές έχουν 

γίνει αποδεκτές από τεχνική άποψη. 
 

 

(6) Τιμές μονάδος 

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

και έντεχνη εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις παρούσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Περιλαμβάνονται, επίσης, και η αποζημίωση όλων των ελέγχων και δοκιμών που απαιτούνται, 

καθώς και η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού, που απαιτείται. 

 

(7) ∆ιαχειριση των υλικων από τον Αναδοχο  

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παραλαβή , αποσυσκευασία, διαβάθµιση , απογραφικό 

έλεγχο, σήµανση, μεταφορά και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο χειρισµό για όλα τα υλικά είτε τα 

προμηθεύεται ο ίδιος είτε παρέχονται από την Υπηρεσία οπότε η παροχή και σήµανση των υλικών 

θα πρέπει να γίνεται παρουσία του Αναδόχου και της Υπηρεσίας. Όλες οι σωλήνες, σύνδεσμοι και 

άλλα υλικά επί του εργοταξίου πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά απο τον Ανάδοχο. Κάθε 

ζηµιά, ελάττωµα ή άλλο µμειονέκτημα που θα παρατηρείται θα καταγράφεται από τον Ανάδοχο και 

θα ελέγχεται από την Υπηρεσία. Τα ελαττωµατικά υλικά ή αυτά που έχουν υποστεί ζηµιές πρέπει 

να αντικαθίστανται µε νέα ή επισκευασµένα υλικά , ανάλογα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, χωρίς 

καµµία δική της δαπάνη. Τα υλικά θα πρέπει να µμεταφέρονται από τον ανάδοχο από την θέση 

λήψης ή παραγωγής τους στα σηµεία παράδοσης ή αποθήκευσης και σε συνέχεια στα σηµεία 

χρησιµοποίησής τους, όπου απαιτείται. Η φόρτωση, ανάρτηση, εκφόρτωση, στίβαξη και φύλαξη 

των υλικών πρέπει να πραγματοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και κατά 

τέτοιο τρόπο , ώστε οι σωλήνες ή τα άλλα υλικά και η επενδυµένη ή βαµµένη επιφάνειά τους να 

είναι επαρκώς προστατευµένη από βλάβες ή απώλειες κάθε στιγµή. Ο Ανάδοχος πρέπει να 

επισκευάσει ή να αντικαταστήσει όλα τα υλικά που εφθάρησαν ή καταστράφησαν για οποιαδήποτε 

αιτία και να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει όλες τις κατεστραμμένες επιφάνειες αδαπάνως για 

την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει τη φύλαξη όλων των υλικών αδαπάνως για την 

Υπηρεσία. Όπου απαιτείται η φύλαξη µε προστασία απ’ο τα καιρικά φαινόµενα, όπως στην 

περίπτωση του τσιµέντου , ο Ανάδοχος θα παρέχει τέτοια φύλαξη όσο είναι απαραίτητη για να 

διατηρεί τα υλικά στην κατάσταση που ήταν όταν κατασκευάσθηκαν. Εκεί όπου στοιβάζονται ή 



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – Τεύχος 4                                                                             Τεχνικές Προδιαγραφές Σελ. - 15 

 

φυλάσσονται οι σωλήνες , η περιοχή θα είναι επίπεδη και ελεύθερη από προεξοχές. Οι 

αποστάσεις στήριξης των σωλήνων θα είναι τέτοιες ώστε να µην υποβάλλονται αυτοί σε 

καταπονήσεις και καµπτικές παραµορφώσεις. Υποχρεωτικά θα χρησιμοποιούνται τάκοι και οι 

τυχόν φλάντζες στην κάτω στρώση δεν θα ακουµπούν στο έδαφος. Όταν οι σωλήνες στοιβάζονται 

σε σχήµα πυραµίδας, η κάτω στρώση πρέπει να είναι ασφαλώς στερεωµένη ώστε να αποφευχθεί 

κατάρρευση ολοκλήρου του σωρού όταν προστίθενται οι επόµενες στρώσεις. Κανένας σωρός δεν 

θα υπερβαίνει τα δυο μέτρα ή δυο σωλήνες, όποιο από τα δυο είναι το μεγαλύτερο.  

 

(8) Τοποθέτηση σωλήνων  

 

Οι κάθε είδους σωλήνες θα ανυψώνονται ή θα κατεβαίνουν από το ένα επίπεδο στο άλλο µε τη 

βοήθεια γερανών ή άλλου εξοπλισμού µε κατάλληλες μπούµες ή αποστατικές ράβδους. Σωλήνες 

διαμέτρου 200 χλσ. και μεγαλύτερης πρέπει να ανυψώνονται µε τρόπο που να προσαρµόζεται 

στην καμπυλότητα του σωλήνα. Κατά τη φόρτωση των σωλήνων, κάθε σωλήνας θα καταβιβάζεται 

στη θέση του χωρίς να πέφτει έτσι ώστε να τοποθετείται οµαλά κοντά στους άλλους σωλήνες. Οταν 

οι σωλήνες τοποθετούνται απευθείας σε καταστρώµατα ή άλλες επίπεδες επιφάνειες , οι 

επιφάνειες αυτές θα πρέπει να είναι καθαρές από προεξέχουσες κεφαλές κοχλιών, ανώµαλες 

περιοχές ή χαλαρά σκληρά υλικά, όπως βραχώδη υλικά, που μπορεί να καταστρέψουν τους 

σωλήνες ή την επένδυσή τους. Κανένας σωλήνας δεν πρέπει να σύρεται στο έδαφος ή να 

υπόκειται σε χαραγές ή προσκρούσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζηµιές ή υπερφόρτιση κατά τη 

διάρκεια των χειρισµών. Για την σύνδεση των σωλήνων θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά 

κατάλληλες διατάξεις, εργαλεία και µμηχανήματα σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. Η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της είναι δυνατόν να απαιτήσει 

την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθόδου, διατάξεων, εργαλείων και μηχανημάτων. Οι εργασίες αυτές 

µε οποιαδήποτε μέθοδο και εάν γίνουν δεν αµοίβονται ιδιαιτέρως. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π/Μ 
 

2.1 Π.1 -  ΑΛΛΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

α) ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗΣ 

 
Ο εγκιβωτισμός και η επανεπίχωση των αγωγών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο Τ.1 της 

μελέτης και τον παρακάτω πίνακα:  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

ΥΨΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 

ΥΛΙΚΟ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ 
ΑΜΜΟ  

(μ) 
Ductile 

Iron 
HDPE 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΠΕΟ 0.40 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛ. ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.25 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛ. ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 0.10 ΥΛ. ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΝΑΙ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ 0.30 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛ. ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ 

ΣΥΡΜΑΤ. 
1.00 ΥΛ. ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 
ΝΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 0.15 ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛ. ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΤΑΦΡΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 0.41 ΥΛ. ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΝΑΙ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ 

ΦΟΡΕΑ 
0.00 ΥΛ. ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 
ΝΑΙ 

ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 0.00 ΥΛ. ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΝΑΙ 
 
* Για τους DI εάν το βάθος σκάμματος υπερβαίνει τα 2.5μ εφαρμόζεται πάντα επικάλυψη 
με άμμο. 
** Η ένδειξη “ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΠΕΟ” αναφέρεται σε Επαρχιακές οδούς και την Παλαιά Εθνική 
Οδό.  

 

Το είδος επικάλυψης κάθε διατομής αναφέρεται στους αναλυτικούς πίνακες προμετρήσεων της μελέτης 

αλλά τελικώς θα καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε επί τόπου συνθήκες και τη σύμφωνη γνώμη του 

επιβλέποντα μηχανικού. 

 

β) ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 
 

1.      Αντικείμενο 

Η  παρούσα  Προδιαγραφή  αναφέρεται  στην  εκτέλεση  των  πάσης  φύσεως  επιχώσεων  με θραυστό 

υλικό λατομείου που θα γίνουν στα κενά των ορυγμάτων κάτω από το κατάστρωμα των οδών,  μετά  την 

τοποθέτηση  και τις δοκιμασίες  των αγωγών  άρδευσης ανεξαρτήτως διατομής  αυτών  με  καταληκτική  

στάθμη  επίχωσης  30  cm,  από  την  τελική διαμορφωμένη στάθμη της οδού, ή τη στάθμη της οδού όπως 
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αυτή προσδιορίζεται από την υψομετρική μελέτη των οδών της πολεοδομημένης περιοχής. 

 

2.      Υλικά επιχώσεως 

2.1    Άνωθεν  των  σωλήνων  που  δεν  εγκιβωτίζονται   σε  σκυρόδεμα,   θα  χρησιμοποιείται εκλεκτό υλικό 

από άμμο λατομείου.  Κατά  την  επανεπίχωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και   το   υλικό  από   τα   

προϊόντα  εκσκαφών  εφ'   όσον  κριθεί  κατάλληλο  από   την επιβλέπουσα Υπηρεσία.     Η ζώνη του υλικού 

αυτού θα καλύπτει  την άνω γενέτειρα των αγωγών σε πάχος τουλάχιστον 0,30 μ. για τους πλαστικούς 

σωλήνες . 

 

2.2 Πάνω  από  το  υλικό  της  παραγ.  2.1   η  επανεπίχωση   θα  αποτελείται  από  υλικό κατάλληλο  

για υποβάσεις  οδοστρωμάτων  σύμφωνα  με  την Τ.Π   0150 του ΥΔΕ  (το υλικό τούτο αναφέρεται  στα 

σχέδια και σε άλλα συμβατικά  τεύχη ως υλικό 3Α),  σύμφωνα  με τα κατασκευαστικά σχέδια και τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

3. Εκτέλεση εργασιών 

Όλα   τα  υλικά  επίχωσης,   θα  τοποθετούνται   κατά  οριζόντιες   στρώσεις   συμπυκνωμένου πάχους   το  

πολύ   25   εκ.   ,  με  κατάλληλη   υγρασία   ώστε  να   εξασφαλίζεται   η  άριστη συμπύκνωση. Το υλικό 

εγκιβωτισμού των αγωγών (άμμος) θα διαστρώνεται συμμετρικά εκατέρωθεν,  θα  συμπυκνώνεται  

πλευρικώς  μέχρι  αρνήσεως  με εγκεκριμένα  μέσα,  και  με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν 

βλάβης στους αγωγούς. 

Η υπερκείμενη ζώνη, με θραυστό υλικό της ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009 του ΥΔΕ, θα συμπυκνώνεται με 

εγκεκριμένα μέσα ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης  τουλάχιστον ίσος προς 90% της μεγίστης   

εργαστηριακής   κατά   την   τροπ.   μέθοδο   AASHO   Τ180 D.  Οι   δύο   τελικές επιφανειακές  στρώσεις  

πάχους  10  εκ. εκάστn.  θα κατασκευάζονται  σύμφωνα με τον ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-01:2009 (στρώσεις   

οδοστρωσίας)   και  θα  συμπυκνώνονται   με  εγκεκριμένα   μέσα  ώστε  να επιτευχθεί  βαθμός  

συμπύκνωσης  τουλάχιστον  ίση  προς 95%  της μεγίστης  εργαστηριακής κατά την τροπ. μέθοδο AASHO  

Τ180 D. 
 

Με ευθύνη  του αναδόχου  θα εκτελούνται.  όταν  απαιτείται.  κατά  τον κρίση της Υπηρεσίας. αλλά 

τουλάχιστον ανά 1.000 μ3  όγκου επίχωσnς με το υλικό της ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009, εργαστηριακές 

δοκιμές  για  τα  υλικά  και μετρήσεις  επί  τόπου του βαθμού συμπύκνωσης.  Σε  περίπτωση ανεπαρκούς   

συμπύκνωσης  ο  Ανάδοχος   υποχρεούται   σε  ανακατασκευή, με  δικές   του δαπάνες. Οι δειγματοληψίες  

και εργαστηριακές  δοκιμές σε κάθε περίπτωση  θα γίνονται με δαπάνη του Αναδόχου από εργαστήριο  του 

Δημοσίου ή άλλο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία εργαστήριο. Η δαπάνη για τις επί τόπου δοκιμές 

συμπυκνώσεως  θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 
 

γ) ΔΙΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
 

1.      Αντικείμενο 

Στην παρούσα Προδιαγραφή  περιλαμβάνονται οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τελικής 

εναπόθεσης και διάστρωσης των πλεοναζόντων προϊόντων κάθε είδους εκσκαφών μονίμων έργων. 
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2.       Εντολές και εγκρίσεις Υπηρεσίας- Εκτέλεση εργασιών 

Οι χώροι στους οποίους θα μεταφέρονται  προς τελική απόθεση  τα περισσεύοντα  προϊόντα εκσκαφών θα 

εγκρίνονται από την Υπηρεσία Επιβλέψεως. 
 

Η μεταφορά θα γίνεται σε απόσταση μέχρι 20 χιλ. από την θέση εκσκαφής. 
 

Για τα υλικά εκσκαφών τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση των χανδάκων, δεν 

επιτρέπεται να εναποθέτονται κοντά στο όρυγμα και η απομάκρυνση θα γίνεται άμεσα  (δεν  επιτρέπεται  η  

εκσκαφή  αν  δεν  υπάρχει  επιτόπου  φορτηγό)  και  οι  τυχόν ενδιάμεσες  αποθέσεις  μέχρι  την τελική 

απόρριψη,  θα εκτελούνται  σε  τέτοιες θέσεις  και με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζουν στο ελάχιστο 

δυνατό τυχόν παρακώλυση κυκλοφορίας οχημάτων,  ή  κανονικής  απορροής  υδάτων  και  να  παρέχουν  

την  απαιτουμένη  ασφάλεια πρανών των αποθέσεων. 
 

Τα  προς   απόρριψη   προϊόντα   εκσκαφών   θα  φορτώνονται   και  θα   μεταφέρονται   στον συντομότερο  

δυνατόν χρόνο στις τελικές εγκεκριμένες  θέσεις, όπου θα διαστρώνονται  κατά τις οδηγίες της Επιβλέψεως 

και κατά τρόπο που δεν εμποδίζεται η φυσική απορροή υδάτων και να περιορίζεται  στο ελάχιστο κάθε 

αισθητική  υποβάθμιση  του τοπίου ή άλλη βλάβη στο περιβάλλον. 

 
 
 

2.2 Π.2 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ HDPE-MRS 10, PE 100  
 
 
(1) Γενικά 
 
Οι  αγωγοί  πολυαιθυλενίου, που θα κατασκευασθούν, θα  αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας με νερό 
μέχρι την ζητούμενη ονομαστική πίεση π.χ 10 bar για ΡΝ 10. 
 
Σαν ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στο χρόνο είναι: 50 χρόνια ζωής στους 
20ºC 
 
Ο καθορισμός των διαστάσεων θα γίνει με βάση την κατηγορία SDR11 - S5. 
 
 
 
(2) Πρώτη Ύλη 
 
2.1 Ιδιότητες πρώτης ύλης 
 
Η πρώτη ύλη, που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι κατάλληλη για την κατασκευή σωλήνων πολυαιθυλενίου 
HDPE τρίτης γενιάς (MRS 10, ΡΕ 100) διανομής πόσιμου νερού από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CΕ 100, 
τρίτης γενιάς, MRS 10 (Minimun Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 Mpa) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2:2003. 
 
Η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετρημένη σε θερμοκρασία 23ºC θα είναι: 0,942 έως 0,952 

gr/cm3. 
 
Με τον όρο ονομαστική πυκνότητα εννοείται η πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετά την προσθήκη των 
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κατάλληλων πρόσθετων. 
 
Ο δείκτης ροής (melt flow index) της πρώτης ύλης, θα είναι MFI 190/5 = 0,4 έως 1,0 gr/10 min. 
 
Η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης θα είναι μεγαλύτερη από 5 MPa. 
 
2.2 Πιστοποιητικά πρώτης ύλης 
 
Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  πριν  την  ανάθεση  κατασκευής  των σωλήνων θα παραδοθεί από 
τον Ανάδοχο στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, πρωτότυπο πιστοποιητικό, καθώς και η επίσημη μετάφρασή 
του στην Ελληνική γλώσσα του κατασκευαστή της πρώτης ύλης, στο οποίο θα φαίνεται η σύνθεσή της, η 
ονομαστική της πυκνότητα, ο δείκτης ροής (melt flow index), η τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής, η τάση 
θραύσης και οι αντίστοιχες επιμηκύνσεις, καθώς και η τάση (σ). 
 
Επίσης, θα προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για πόσιμο νερό από 
έγκυρο Οργανισμό, καθώς και επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή, θα δώσει έγγραφη 
αποδοχή ή τεκμηριωμένη απόρριψη της πρώτης ύλης, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των 
σωλήνων. 
 
 
 
(3) Σωλήνες 
 
3.1   Χαρακτηριστικά σωλήνων 
 
Οι σωλήνες θα είναι ΜΠΛΕ χρώματος και θα κατασκευασθούν, όσον αφορά στις διαστάσεις, κατά EN 
12201-2. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά EN 12201-2. 
 
3.2   Έλεγχοι και δοκιμές σωλήνων 
 
Στους παραγόμενους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές, που προβλέπονται από το EN 
12201-2, όπως: 
 
α)  Έλεγχος διαστάσεων και ανοχών. Θα ελέγχεται, επίσης, και η ovalite των σωλήνων. 
β)  Δοκιμές Αντοχής, δηλαδή έλεγχος αντοχής σε εσωτερική πίεση και έλεγχος μεταβολής κατά τη θερμική 
επεξεργασία. 
γ)  Δοκιμή squeeze-off. 
δ)  Δοκιμή σε εφελκυσμό μέχρι θραύση. 
ε)  Μέτρηση δείκτη ροής. 
στ) Μέτρηση τραχύτητας. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα παρακολουθήσει τους εργαστηριακούς ελέγχους, είτε με το δικό της 
προσωπικό, είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε κατάλληλο συνεργάτη της. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει, με έγγραφό του, την Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ημερομηνία 
έναρξης των εργαστηριακών ελέγχων, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα. 
 
 
 
 
(4) Εργαστήριο Ελέγχων 
 
Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνουν σε εργαστήριο κοινής αποδοχής, παρουσία των εκπροσώπων της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα είναι ενσωματωμένα στις 
τιμές προσφοράς των σωλήνων.   Τα αποτελέσματα  των  ελέγχων  θα  υποβληθούν  στην  
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Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  σε κατάλληλο πιστοποιητικό κατά DIN 50049. 
 
Πέραν των πιστοποιητικών, που θα εκδοθούν και θα καλύπτουν όλους τους ελέγχους, που αναφέρονται 
και θα γίνουν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα δοθούν και όλες οι μετρήσεις, που θα καταγράφονται στη 
διάρκεια των ελέγχων. 
 
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και εκείνων των 
Προδιαγραφών DIN, ισχύουν οι όροι που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους και παρέχουν υψηλότερο 
βαθμό ασφαλείας. 
 
 
 
 
(5) Μήκη σωλήνων 
 
Τα μήκη των ευθύγραμμων σωλήνων θα είναι 6 - 12 m για ευθύγραμμους σωλήνες και 
50 - 100 m για τους σωλήνες σε ρολό.  Ειδικά για το ρολό, το μήκος μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. 
 
 
 
 
(6) Συσκευασία σωλήνων 
 
Οι σωλήνες, κατά τη μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση, θα είναι ταπωμένοι με τάπες αρσενικές από 
LDPE και θα είναι συσκευασμένοι   (1m x 1m x το μήκος), κατά τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να 
αποθηκεύονται καθ’ ύψος.  Στην περίπτωση που οι αγωγοί βρίσκονται σε κουλούρες, τότε η εσωτερική 
διάμετρος θα ισούται με την ονομαστική διάμετρο επί (20) φορές. 
 
 
 
(7) Σήμανση σωλήνων 
 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο (2) σειρές σήμανσης, χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά 
μέτρο μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής μορφή : 
 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ HDPE / Φ 63 x 5,8 ΡΝ 10 ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ 
 
Όπου: 
 
•   HDPE:πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
 
•   Φ63 x 5,8: εξωτερική διάμετρος x πάχος τοιχώματος 
 
•   ΡΝ 10: ονομαστική πίεση 
 
•   ΧΧΧΧ: όνομα κατασκευαστή 
 
•     ΥΥΥΥ: χρόνος παραγωγής από τη μία πλευρά και αύξων αριθμός 
μήκους σωλήνα από την αντιδιαμετρική. 
 
 
 

 
 
(8) Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου 
 
Τα εξαρτήματα, που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) χρώματος μαύρου, τρίτης 
γενιάς (MRS 10, PE 100), και θα αντέχουν σε πιέσεις λειτουργίας με νερό μέχρι τα 16 bar (PN 16). Θα 
είναι κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφα και συνεργάσιμα με σωλήνα, που θα 
φτιαχτεί με βάση την Τεχνική Προδιαγραφή για την κατασκευή των σωλήνων ΡΕ. 
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Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των εξαρτημάτων θα είναι τέτοιες, ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες, η καλή ποιότητα της συγκόλλησης, καθώς και η 
τήρηση αντοχής μετά την συγκόλληση. 
Στις προσφορές θα αναφέρονται, σαφώς, ο τύπος, η κατασκευάστρια εταιρεία, οι διαστάσεις και οι ανοχές 
των εξαρτημάτων και θα γίνεται παραπομπή στους καταλόγους, που θα είναι συνημμένοι στην προσφορά. 
 
Τα  εξαρτήματα,  κατά  την  παράδοσή  τους,  θα  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων 
και θα καλύπτουν τα εξής : 
 
•   Ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης 
 
•   Ονομαστική πυκνότητα υλικού, που πάρθηκε από έτοιμο εξάρτημα 
 
•   Μέτρηση δείκτη ροής πρώτης ύλης 
 
•   Σύνθεση πρώτης ύλης 
 
•   Αντοχή σε εσωτερική πίεση (τεστ 170 ωρών) 
 
•   Μεταβολές μετά από θερμική επεξεργασία 
 
•   Μέτρηση διαστάσεων και ανοχών. 
 
Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα προέρχονται από δοκιμές, που έγιναν σε δοκίμια της συγκεκριμένης 
παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, για όλους τους παραπάνω ελέγχους, διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τους 
ελέγχους σε εργαστήριο της αρεσκείας της. 
 
Επίσης, θα δοθεί πιστοποιητικό αντοχής σε εσωτερική πίεση (10.000 ωρών), που θα προέρχεται από 
δοκίμια της ίδιας σχεδίασης και διαδικασίας παραγωγής με αυτά που θα παραδοθούν στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. 
 
Στις προσφορές θα αναφέρονται οι προδιαγραφές, των οποίων οι απαιτήσεις πληρούν τα συγκεκριμένα 
εξαρτήματα, έστω και αν οι προδιαγραφές αυτές βρίσκονται σε φάση προσχεδίου και θα επισυνάπτονται με 
την προσφορά. 
 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο των εξαρτημάτων στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή ή σε εργαστήριο κοινής αποδοχής. 
 
Ειδικά, για τις σέλλες γίνονται αποδεκτές μόνο αυτές, οι οποίες περιβάλλουν τον αγωγό και θα φέρουν 
ηλεκτρική αντίσταση σε όλη την εσωτερική περίμετρό τους. 
 
Επίσης το εργοστάσιο παραγωγής των εξαρτημάτων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9000 στο οποίο θα αναφέρονται τα προϊόντα για τα οποία είναι διαπιστευμένο. 
Αντίγραφο του πιστοποιητικού θα επισυνάπτεται στην προσφορά του κάθε προμηθευτή. 
 
Όλα τα εξαρτήματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με 
το DIN 50049 (EN 10204) για τα αποτελέσματα των δοκιμών (πυκνότητα πρώτης ύλης, μέτρηση δείκτη 
ροής, σύνθεση πρώτης ύλης, αντοχή σε εσωτερική πίεση, διαστασιολόγηση κλπ). 
 
Σέλλες παροχής με ενσωματωμένο κοπτικό και θερμική αντίσταση 
 
Οι σέλλες παροχής θα χρησιμοποιηθούν (εφόσον απαιτηθεί) για τη συνδεσμολογία αγωγών ΡΕ σε δίκτυα 
υπό πίεση μέχρι και 16 bar (ΡΝ 16) χωρίς διακοπή της παροχής αλλά και επίσης σε αγωγούς χωρίς πίεση. 
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Οι σέλλες αυτές θα διαθέτουν ενσωματωμένο κοπτικό για το τρύπημα του κυρίως αγωγού, καθώς και για 
το κλείσιμο της οπής, όποτε αυτό απαιτηθεί. 
 
Για τη συγκράτηση της σέλλας στον αγωγό, κατά τη διαδικασία της συγκόλλησης, είναι απαραίτητο  το  
τμήμα  συγκράτησης  (κάτω  μέρος),  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται ασφαλής συγκόλληση τουλάχιστον μέχρι 
και τη διάμετρο του Φ200. 
 
Το κοπτικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο μέταλλο ανθεκτικό στη διάβρωση και θα 
κινείται σε μεταλλικό οδηγό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή διάτρηση του σωλήνα, καθώς και η 
χρησιμοποίηση του πάνω από μία φορά. Το δε καπάκι (πώμα) της σέλλας πρέπει να διασφαλίζει 
στεγανότητα μέχρι την πίεση και των 
16 bar τουλάχιστον και η στεγανότητα θα εξασφαλίζεται με βίδωμα με το χέρι και όχι με τη χρήση κλειδιού. 
Θα μπορεί δε να αφαιρείται όποτε χρειάζεται. 
 
Οι σέλλες θα πρέπει να έχουν προρυθμισμένα άνω και κάτω “stop” στο κοπτικό ώστε να υπάρχει 
προκαθορισμένο βάθος διείσδυσης του κοπτικού, αλλά και ασφαλής επαναφορά μέχρι ορισμένου σημείου. 
 
Το ελεύθερο άκρο της σέλλας (spigot) θα έχει κατάλληλο μήκος, ώστε να μπορεί να συγκολληθεί δύο φορές 
τουλάχιστον. 
 
Η ηλεκτρική αντίσταση θα είναι μονοκαλωδιακή και θα πρέπει απαραίτητα να είναι εκτεθειμένη 
εσωτερικά στη σέλλα και όχι καλυμμένη από πολυαιθυλένιο, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη μετάδοση 
της θερμότητας κατά τη διάρκεια της σύντηξης. 
 
Οι σέλλες θα φέρουν δείκτες τήξης, ώστε να υπάρχει οπτικός έλεγχος της λήξης της συγκόλλησης. 
 
Οι σέλλες παροχής θα διαθέτουν ψυχρές ζώνες περιφερειακά της θερμικής αντίστασης, αλλά και στο 
κέντρο αυτής και περιφερειακά του ευθέως άκρου που φέρει εσωτερικά το κοπτικό εργαλείο. 
 
Η ζώνη συγκόλλησης και το βάθος διείσδυσης της σέλλας θα έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μήκος, 
ώστε να επιτυγχάνεται συγκόλληση με μεγαλύτερο μέρος του αγωγού. 
 
Οι σέλλες θα φέρουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα (barcode) για πλήρως αυτόματη συγκόλληση. Στο  
barcode  θα  περιλαμβάνονται, η  διάμετρος  του  εξαρτήματος, ο χρόνος και η τάση συγκόλλησης, καθώς 
και ο χρόνος ψύξης. Επίσης πάνω στο σώμα της σέλλας θα υπάρχουν ανεξίτηλα ή ανάγλυφα το υλικό 
κατασκευής και η διάμετρος της σέλλας. 
 
 
 
Ηλεκτροσύνδεσμοι (Ηλεκτρομούφες) 
 
Οι ηλεκτροσύνδεσμοι (ηλεκτρομούφες) θα χρησιμοποιηθούν για την συνδεσμολογία αγωγών ΡΕ σε 
δίκτυα υπό πίεση μέχρι και 20 bar (ΡΝ 20). Η κατασκευή των ηλεκτροσυνδέσμων θα είναι σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και θα προσφέρουν μόνιμες, στεγανές και ανθεκτικές συνδέσεις αγωγών ΡΕ. 
 
Δεν απαιτούνται συσκευές συγκράτησης για την συγκόλληση τους. 
 
Η ηλεκτρική αντίσταση θα πρέπει απαραίτητα να μην είναι καλυμμένη από ΡΕ, αλλά να είναι εκτεθειμένη 
εσωτερικά στον ηλεκτροσύνδεσμο, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη μετάδοση της θερμότητας κατά τη 
διάρκεια της σύντηξης. Για διαμέτρους μεγαλύτερες ή ίσες των 280 mm, η συγκόλληση θα πρέπει να 
γίνεται σε δύο φάσεις, χωριστά για την  κάθε  πλευρά  της  ηλεκτρομούφας,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  
σίγουρη  και επιτυχής συγκόλληση του σωλήνα. Επίσης, από Φ280 και άνω, οι ηλεκτρομούφες θα 
διαθέτουν κωδικό προθέρμανσης. 
 
Οι ηλεκτροσύνδεσμοι θα φέρουν δείκτες τήξης, ώστε να υπάρχει οπτικός έλεγχος της λήξης της 
συγκόλλησης. 
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Οι ηλεκτροσύνδεσμοι θα διαθέτουν ψυχρές ζώνες στα άκρα τους, αλλά και στο κέντρο τους, ώστε να 
προλαμβάνεται η ροή τηγμένου υλικού. 
 
Η ζώνη συγκόλλησης και το βάθος διείσδυσης του ηλεκτροσυνδέσμου θα έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
μήκος, ώστε να επιτυγχάνεται συγκόλληση με μεγαλύτερο μέρος του αγωγού. 
 
Οι ηλεκτροσύνδεσμοι θα απαιτούν χαμηλή τάση (42 V max) για τη συγκόλληση τους, ώστε να είναι 
ασφαλής η συγκόλληση για τους τεχνικούς. Επίσης, οι ακροδέκτες της ηλεκτρικής αντίστασης θα είναι 
προστατευμένοι, ώστε να μην μπορεί να έρθουν σε επαφή με τον τεχνικό κατά τη διάρκεια της 
συγκόλλησης. 
 
Σε περίπτωση ηλεκτροσυνδέσμου με εσωτερικό “stop”, τότε αυτό θα πρέπει να είναι εύκολα αφαιρούμενο, 
ώστε ο ηλεκτροσύνδεσμος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επισκευή αγωγών ΡΕ (περαστός). 
 
Οι ηλεκτροσύνδεσμοι θα φέρουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα (barcode) για πλήρως αυτόματη 
συγκόλληση. Στο barcode θα περιλαμβάνονται, η διάμετρος του εξαρτήματος, ο χρόνος και η τάση 
συγκόλλησης, καθώς και ο χρόνος ψύξης. Επίσης πάνω στο σώμα του ηλεκτροσυνδέσμου θα υπάρχουν 
ανεξίτηλα ή ανάγλυφα το υλικό κατασκευής και η διάμετρος του ηλεκτροσυνδέσμου. 
 
Φλάντζες λαιμού 
 
Οι φλάντζες λαιμού ως εξαρτήματα θα τοποθετούνται στο άκρο αγωγού ΡΕ για την εξασφάλιση της 
δυνατότητας σύνδεσης με φλάντζα αντίστοιχης διάστασης μεταλλικού εξαρτήματος (π.χ. φλάντζα άκρου 
μεταλλικού αγωγού, δικλείδας, υδρομετρητή κλπ). 
 
Οι φλάντζες λαιμού θα μπορούν να είναι είτε ενιαία εξαρτήματα είτε να αποτελούνται από δύο τεμάχια και 
να έχουν κατάλληλη ονομαστική πίεση. 
 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα εξαρτήματα θα έχουν την ακόλουθη διάταξη: 
α) ένα ευθύ άκρο για ηλεκτροσυγκόλληση με αγωγό ΡΕ ή άλλο εξάρτημα ΡΕ. Το ευθύ άκρο της φλάντζας 
λαιμού (flange adaptor) θα είναι κατασκευασμένο από ΡΕ 100 (SDR11) χρώματος μαύρου. 
β) ένα άκρο φλάντζα για τη σύνδεση με φλάντζα μεταλλικού εξαρτήματος. Το φλαντζωτό άκρο θα είναι 
κατασκευασμένο από κατάλληλο υλικό και με την κατάλληλη παραγωγική διαδικασία, ώστε να αντέχει τη 
μόνιμη σύνδεση με φλάντζα της ίδιας διάστασης μεταλλικού εξαρτήματος. Η διαστασιολόγηση των οπών 
και οι αποστάσεις αυτών θα είναι σύμφωνα με το DIN 2501. Επιθυμητό υλικό κατασκευής είναι χάλυβας 
προστατευμένος από οξείδωση με γαλβάνισμα εν θερμώ είτε άλλη ισχυροτέρων προδιαγραφών βαφή. Σε 
περίπτωση που το υλικό της φλάντζας θα είναι κάποιο πλαστικό ΡΕ, ΡΡ κλπ, τότε θα πρέπει να αντέχει 
(χωρίς να στρεβλώνεται το σχήμα του ή να σχηματίζει ρωγμές ή να σπάσει) τη μόνιμη σύνδεση με 
αντίστοιχη μεταλλική φλάντζα και όλες τις καταπονήσεις που αυτή μπορεί να προκαλεί στο υλικό. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ως τρόπος ενίσχυσης των πλαστικών φλαντζών ο πυρήνας από μεταλλικό έλασμα, το οποίο 
όμως θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στο σώμα της φλάντζας κατά τη φάση παραγωγής της. 
 
Θα προτιμηθούν φλάντζες λαιμού δύο τεμαχίων, οι οποίες κατά τη σύνδεση με φλαντζωτό άκρο μεταλλικού 
αγωγού ή εξαρτήματος δεν απαιτούν μέριμνα στον προκαθορισμό της θέσης της φλάντζας, ώστε να 
συμπέσουν οι οπές της με τις οπές της φλάντζας του μεταλλικού αγωγού ή εξαρτήματος. 
 
Επίσης πάνω στο σώμα των εξαρτημάτων θα υπάρχουν ανεξίτηλα ή ανάγλυφα το υλικό κατασκευής 
και η διάμετρος του εξαρτήματος. 
 
 
Τάπες – Ταυ – Συστολές - Καμπύλες (γωνίες) 90ο και 45ο 
 
Τα παραπάνω εξαρτήματα θα χρησιμοποιηθούν για την συνδεσμολογία αγωγών ΡΕ σε δίκτυα υπό πίεση 
μέχρι και 20 bar. 
 
Θα είναι ευθέων άκρων (spigot) κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφες και συνεργάσιμα 
με σωλήνα, που θα φτιαχθεί με βάση την Τεχνική Προδιαγραφή για την κατασκευή των σωλήνων ΡΕ. 
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Επίσης πάνω στο σώμα των εξαρτημάτων θα υπάρχουν ανεξίτηλα ή ανάγλυφα το υλικό κατασκευής 
και η διάμετρος του εξαρτήματος. 
 
 
 
(9) Διαδικασία συγκόλλησης αγωγών ΡΕ 
 

Τα εξαρτήματα του πολυαιθυλενίου, πριν τη διαδικασία συγκόλλησης, δεν πρέπει να εκτίθενται στην 
ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 
35ºC. 
 
Γενικότερα, για να έχουμε σαν αποτέλεσμα μια καλή συγκόλληση, πρέπει ο Ανάδοχος να δώσει μεγάλη 
προσοχή στα πιο κάτω σημεία : 
 
• Η θερμοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτημάτων να βρίσκεται μεταξύ 
0ºC έως 35ºC και μόνο τότε να πραγματοποιούμε συγκολλήσεις ΡΕ με ΡΕ. 
 
• Το κόψιμο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαμήκη άξονά του και να 
έχουμε μια λοξοτόμηση της τάξης των 5ο προς τα έξω. Να καθαρίζουμε με ένα στεγνό και καθαρό πανί τις, 
προς συγκόλληση, επιφάνειες. 
 
• Να ξύνουμε προσεκτικά όλη την επιφάνεια του αγωγού, πάνω στην οποία θα 
συγκολληθούν τα εξαρτήματα σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος της ηλεκτρομούφας. 
 
• Για σύνδεση σέλλας παροχής ή σέλλας επισκευής, το μήκος του αγωγού, που ξύνουμε, 
είναι λίγο μεγαλύτερο από το πλάτος της σέλλας, συνήθως κατά 150 mm. 
 
• Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντοτε εργαλείο ξυσίματος και όχι μαχαίρι. Το ξύσιμο γίνεται με 
παράλληλες κινήσεις προς τον άξονα του αγωγού και πάντα χωρίς διακοπή. 
 
• Πρώτα να ελέγχουμε το εσωτερικό των εξαρτημάτων να είναι καθαρό και να 
καθαρίζουμε την ξυσμένη επιφάνεια του αγωγού, χρησιμοποιώντας εξατμιζόμενο διαλύτη 
(τριχλωροαιθυλένιο) και καθαρό χαρτί. 
 
• Τοποθετούμε κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης (clamp), ικανό να ευθυγραμμίζει τα άκρα του 
αγωγού, κατά τη συγκόλληση και να κρατά τον αγωγό με την ηλεκτρομούφα ελεύθερο από πιέσεις κατά τη 
διάρκεια της συγκόλλησης (τήξης) και την περίοδο ψύξης. 
 
• Πρέπει  να  προβλέψουμε,  ώστε  να  μην  μετακινηθούν  οι  αγωγοί,  ούτε  τα εξαρτήματα 
κατά τη διάρκεια της ψύξης. Ανάλογα με την κατασκευαστική εταιρεία, ο χρόνος ψύξης της ηλεκτρομούφας 
κυμαίνεται από 10 λεπτά για Φ20 mm έως 30 λεπτά για Φ225 mm και για σέλλες, γενικά, απαιτούνται 15 
λεπτά. 
 
• Στη διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης, συμπληρώνεται, από τον επικεφαλής του 
συνεργείου, ανάλογο σχετικό έντυπο και υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 
 
• Για τα ειδικά τεμάχια θα γίνει αυτόματη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης μέσω της 
συσκευής συγκόλλησης και θα είναι τα εξής : 
 
1.  Κωδικός Έργου 
2.  Κωδικός εξαρτήματος 
3.  Κωδικός Τεχνίτη 
4.  Ημερομηνία εργασίας 
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5.  Ώρα εργασίας 
6.  Αύξων αριθμός συγκόλλησης 
7.  Διάμετρος αγωγού 
8.  Είδος εξαρτήματος 
9.  Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
10. Χρόνος συγκόλλησης 
11. Καταγραφή στη μνήμη του μηχανήματος τυχόν διακοπής της συγκόλλησης. 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ζητούμενα στοιχεία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου. Η λήψη των παραπάνω στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με σύνδεση της συσκευής συγκόλλησης με 
υπολογιστή PC και να αποδίδει τις αποθηκευόμενες πληροφορίες, υποστηριζόμενο με το απαιτούμενο 
Software. 
 
(10)  Έλεγχος συγκολλήσεων και δοκιμών 
 

Τα δίκτυα διανομής νερού άρδευσης από αγωγό ΡΕ κατασκευάζονται για να λειτουργούν σε πίεση μέχρι και 
20 bar. Επομένως, όλοι οι έλεγχοι και τα τεστ πρέπει να γίνονται σε σχέση με την εφαρμοστέα πίεση κάθε 
επιμέρους τμήματος. 
 
Για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα από τον έλεγχο πρέπει να λάβουμε υπόψη τον μεγάλο συντελεστή 
θερμικής διαστολής και είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι, κατά τη διάρκεια των τεστ στεγανότητας, η 
θερμοκρασία δεν πρέπει να εναλλάσσεται σημαντικά. 
 
 
 
(11)  Έλεγχος αντοχής 
 
Το  τεστ  αντοχής  πραγματοποιείται  στα  12  bar  και  διαρκεί  δύο  (2)  ώρες.  Το αποτέλεσμα του τεστ 
ελέγχεται από μανόμετρα και, αν η απόλυτη πτώση της πίεσης είναι μικρότερη από 10 mbar, τότε ο έλεγχος 
θεωρείται ικανοποιητικός. 
 
 
 
(12)  Έλεγχος στεγανότητας 
 

Μετά το τεστ πίεσης και αν το αποτέλεσμά του είναι ικανοποιητικό, η πίεση πέφτει μεταξύ 3 και 5 bar, 
τουλάχιστον για (48) ώρες. Το αποτέλεσμα του τεστ ελέγχεται και πάλι από μανόμετρα. 
 
 
 
(13)  Πιστοποιητικό ελέγχου 
 
Για κάθε τμήμα του δικτύου, που θα ελέγχεται, θα συντάσσεται πιστοποιητικό ελέγχου, στο οποίο θα 
φαίνεται εάν το τεστ είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα ή όχι. Εάν όχι, ψάχνονται οι διαφυγές και 
επισκευάζονται, γίνεται επανέλεγχος, κ.ο.κ. μέχρι το αποτέλεσμα να είναι τελείως ικανοποιητικό. Κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου δεν επιτρέπεται καμία πτώση πίεσης και θα ελέγχεται από καταγραφικό μανόμετρο 
Το πιστοποιητικό θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον Επιβλέποντα Μηχανικό και θα παραδίδεται 
στην Διευθύνουσα Αρχή. 
 

 (14) Διαδικασία εγκατάστασης κεντρικών και παροχετευτικών αγωγών ΡΕ στο χαντάκι 
 
14.1 Κεντρικοί αγωγοί 
 
14.1.1 Επιλογή Διαδρομής 
 
Η διαδρομή των Κεντρικών Αγωγών σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο για τον εντοπισμό 
σωλήνων και καλωδίων άλλων Οργανισμών, από σχέδιά τους, από επιφανειακή έρευνα, δοκιμαστικές 
τομές, όπου υπάρχει ανάγκη και τη δυνατότητα κάμψης του σωλήνα ΡΕ κατά την καταβίβασή του μέσα 
στο χαντάκι στα σημεία αλλαγής της διαδρομής του, όταν δεν χρησιμοποιείται καμπύλη. 
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Σ’ αυτή την περίπτωση, η ακτίνα κάμψης θα είναι έως 30 φορές η εξωτερική διάμετρος του αγωγού ΡΕ για 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 20ºC. 
 
14.1.2 Πίνακας Επιτρεπόμενης Κάμψης Αγωγών ΡΕ 
 

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. Φ 63 Φ 90 Φ 110 Φ 125 Φ >160 
ΑΚΤΙΝΑ (m) 1,90 2,70 3,30 3,75 καμπύλη 

 

Όταν δεν μπορούμε, λόγω εμποδίων, να χρησιμοποιήσουμε την καμπυλότητα, που δίνει ο ΠΙΝΑΚΑΣ, 
τότε χρησιμοποιούμε εξάρτημα καμπύλης. Επίσης, η ακτίνα (m) αυξάνεται όταν η θερμοκρασία πέφτει 
χαμηλότερα από τους 20ºC. 
 
14.1.3 Χαρακτηριστικά ορύγματος 
 
Το πλάτος και το βάθος του ορύγματος φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο.  Τα τοιχώματα του χαντακιού 
πρέπει να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγμένα από κάθε υλικό ή αντικείμενο, ικανό να καταστρέψει, 
ακόμη και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ισχύει και για το δάπεδο του χαντακιού. 
 
Επειδή, ο συνδυασμός του είδους και της ποιότητας του υλικού, που θα   χρησιμοποιηθεί,   είναι   
παράγοντας   για   την   καλή υποστήριξη του αγωγού, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την υπόβαση 
(μαξιλάρι) και την αρχική επίχωση, πρέπει να είναι σταθερά και συνεκτικά. 
 
Η υπόβαση πρέπει να παρέχει ομοιόμορφη υποστήριξη κάτω από τον αγωγό και καλή ευθυγράμμιση του 
αγωγού, ώστε να αποφεύγονται σιφωνισμοί.   Το πάχος της υπόβασης πρέπει να είναι 0,10 m για όλες 
τις περιπτώσεις. 
 
14.1.4  Ποιότητα αποκατάστασης χαντακιού 
 
Η υπόβαση πρέπει να συμπιέζεται πριν την εγκατάσταση του αγωγού και ποτέ το πάχος της να μην είναι 
μικρότερο από 0,10 m μετά τη συμπίεση. 
 
Η αρχική επίχωση με άμμο συμπιέζεται σε δύο (2) στρώσεις.  Η πρώτη στρώση συμπίεσης είναι από τα 
3/4 του αγωγού και κάτω, ενώ η δεύτερη στρώση από τα 3/4 του αγωγού και άνω και μέχρι 
0,20 ή 0,30 m με άμμο. 
 
Η τελική επίχωση γίνεται σε στρώσεις των 0,30 m και με παράλληλη διαβροχή των υλικών επίχωσης, όπου 
χρειάζεται. 
 
Η τελική   επίχωση   συμπληρώνεται   μέχρι   τη   στάθμη   του οδοστρώματος με 3Α, ενώ, στο 
πεζοδρόμιο, η τελική επίχωση συμπληρώνεται μέχρι την επάνω επιφάνεια του πεζοδρομίου με 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. 
 
Σε κάθε στρώση αρχικής ή τελικής επίχωσης, το υλικό συμπυκνώνεται με δονητή, κινούμενο με 
πεπιεσμένο αέρα, η δε απόσταση μεταξύ των δονήσεων μπορεί να είναι 40 cm και ο αριθμός συμπιέσεων 
να εξαρτάται από το βάθος του χαντακιού. 
 
Τέλος, η διαδικασία εγκατάστασης Κεντρικού Αγωγού ΡΕ συμπληρώνεται και με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του εκάστοτε έργου. 
 
14.2  Παροχετευτικοί αγωγοί  
- 
 
14.2.1  Επιλογή Διαδρομής 
 
Η διαδρομή του παροχετευτικού αγωγού ΡΕ σχεδιάζεται πάντα κάθετα προς τον Κεντρικό Αγωγό, 
λαμβάνοντας υπόψη την επιφανειακή έρευνα για τον εντοπισμό άλλων αγωγών. Οι διαστάσεις εκσκαφής 
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του ορύγματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια. 
 
14.2.2  Βάθος τοποθέτησης 
 
Το βάθος εκσκαφής ακολουθεί το βάθος του κεντρικού αγωγού (επάνω μέρος) και έχει κλίση 0,5% (π.χ. 
για 10 m δρόμο, 5 cm διαφορά προς τον κεντρικό αγωγό). 
 
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το επάνω μέρος του παροχετευτικού αγωγού έχει μικρότερο βάθος από 50 
cm, τότε ο αγωγός πρέπει να τοποθετείται μέσα σε προστατευτικό αγωγό (φουρώ) από PVC. Η διάμετρος 
του φουρώ είναι 1,5 Dαγ. 
 
 
(15) Διαδικασία τοποθέτησης αγωγών και εξαρτημάτων στο όρυγμα 
 
15.1  Κεντρικοί αγωγοί 
 
15.1.1 Η  διαδικασία  τοποθέτησης  αγωγών  γίνεται  μετά  τον  έλεγχο καταλληλότητας του ορύγματος. 
Οι ευθύγραμμοι αγωγοί, πριν από την τοποθέτησή τους στο όρυγμα, ελέγχονται και καθαρίζονται 
εσωτερικά.   Κατά το κατέβασμα των σωλήνων στο όρυγμα κλείνουμε τα άκρα τους, ώστε να μην 
εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα και μετά ευθυγραμμίζονται σε σχέση με τους υπόλοιπους σωλήνες και 
ακολουθείται η διαδικασία συγκόλλησης. 
 
Οι κουλούρες μεταφέρονται με τρέιλερ κοντά στο όρυγμα και τοποθετούνται σε σταθερό πλαίσιο για την 
εκτύλιξη. Ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται κατά την μεταφορά του. 
 
Στο ελεύθερο άκρο του αγωγού τοποθετείται μια ειδική κεφαλή, που επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση 
και έλξη του, μέσα στο όρυγμα και αποκλείει κάθε εισχώρηση ξένου υλικού μέσα στον αγωγό. 
 
Ο αγωγός πρέπει να οδηγείται με κυλίνδρους - ειδικά ράουλα - μέσα στο όρυγμα : 
 
•   στις αλλαγές διεύθυνσής του 
•   όταν διασχίζει ή περιβάλλεται από εμπόδιο, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πληγώνεται η εξωτερική 
επιφάνεια του αγωγού. 
 
15.1.2    Τοποθέτηση Αγωγών ΡΕ σε κοινά ορύγματα 
 
Σε περιπτώσεις που ένα όρυγμα έχει να κάνει με πολλούς χρήστες (άλλου είδους δίκτυα), η τοποθέτηση 
αγωγών ΡΕ απαιτεί ειδικές ενέργειες, ώστε να μείνει σταθερός ο αγωγός μέχρι την τελική επίχωση. 
 
Λόγω της έκθεσής τους στον φως και της ύπαρξης υψηλών θερμοκρασιών, κατά συνέπεια αύξηση του 
συντελεστή της γραμμικής διαστολής, ο αγωγός μπορεί να μετακινηθεί και να καταστραφεί από 
παρακείμενα δίκτυα άλλων Οργανισμών, γι’ αυτό η επίχωση του αγωγού, αμέσως μετά την τοποθέτηση, 
συνιστά την καλύτερη σταθεροποίηση.   Εάν αυτή η λύση δεν μπορεί να επιτευχθεί, είναι απαραίτητο να 
επικαλύψουμε μερικώς τον αγωγό για να τον σταθεροποιήσουμε. 
 
15.2  Παροχετευτικοί Αγωγοί και Σέλλες 
 
Πριν την τοποθέτηση των παροχών ΡΕ στο όρυγμα γίνεται έλεγχος στο δάπεδο του ορύγματος, που 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα σχέδια. 
 
Τα πλαϊνά τοιχώματα του ορύγματος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε αντικείμενο, ικανό να 
προκαλέσει βλάβη στον αγωγό ΡΕ. 
 
Κατά την τοποθέτηση των παροχετευτικών αγωγών μέσα στο όρυγμα, τα άκρα του αγωγού πρέπει να 
έχουν πώματα, που να μην εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα. 
 
Η επιλογή του σημείου τοποθέτησης της σέλλας παροχής στον Κεντρικό Αγωγό γίνεται λαμβάνοντας 
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υπόψη τον παρακάτω περιορισμό: Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον τρεις (3) 
φορές την εξωτερική διάμετρο του κεντρικού αγωγού από άλλα εξαρτήματα : 
•   Ηλεκτρομούφες 
•   Σέλλες επισκευής 
•   Σέλλες παροχών 
•   Σημεία, που στο παρελθόν έχει γίνει squeeze - off 
•   Δικλείδες και λοιπά ειδικά τεμάχια. 
 
 
15.3     Ειδικά Μέτρα Ασφαλείας 
 
Η προστασία μπορεί να επιτευχθεί, τοποθετώντας τον αγωγό ΡΕ, μέσα σε φουρώ. 
 
Το φουρώ μπορεί να αποτελείται από χάλυβα, χυτοσίδηρο, PVC ή άλλο υλικό και πρέπει να αντέχει στις 
μηχανικές καταπονήσεις, λόγω υπερκείμενων φορτίων και θα τοποθετείται σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Επίβλεψης. 
 
Η διάμετρος του φουρώ πρέπει να είναι 1,5 φορά την εξωτερική διάμετρο του αγωγού ΡΕ. 
 
Στις περιπτώσεις, που το φουρώ χρησιμοποιείται για θερμική προστασία (κοντά σε πηγές θερμότητας), 
είναι απαραίτητο ο αγωγός ΡΕ να κεντράρεται μέσα στο φουρώ. 
 
Στην είσοδο  και  έξοδο  των  αγωγών  από  το  φουρώ  τοποθετούνται προστατευτικοί δακτύλιοι με την 
αποφυγή των γδαρσιμάτων του αγωγού ΡΕ. 
 
Επίσης, όταν το φουρώ αποτελείται από παλαιά τμήματα, περίπτωση ήδη υπάρχοντος χυτοσιδηρού 
φουρώ, τότε ελέγχουμε το εσωτερικό του φουρώ με πέρασμα πιλότου. 
 
 
(16) Επιμέτρηση - Πληρωμή 
 

Η επιμέτρηση του αγωγού θα γίνεται σε μέτρα μήκους πλήρους εγκατεστημένων αγωγών, ανάλογα με την 
ονομαστική διάμετρο των σωλήνων. 
Θα επιμετράται το ολικό μήκος τους, συμπεριλαμβανομένου και του μήκους των επί του αγωγού 
ενσωματωμένων συνδέσμων (ηλεκτρομούφες), που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή κατεύθυνσης του 
αγωγού (σε οριζοντιογραφία) και κατά μήκος τομή και στους κόμβους του δικτύου. 
 
Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον κατά τα ανωτέρω επιμετρούμενο αριθμό μέτρων μήκους αγωγού επί 
την αντίστοιχη, ανάλογα με την διάμετρο των σωλήνων, τιμή μονάδος του Τιμολογίου. Οι τιμές μονάδος 
αυτές αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή των απαιτούμενων εργαλείων, 
μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών επιτόπου του έργου και εργασίες, 
ώστε τα έργα να εκτελεσθούν πλήρως και έντεχνα, όπως ορίζεται παραπάνω. 
 
Περιλαμβάνει, επίσης, την αποζημίωση για την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων και δοκιμών, που 
απαιτούνται. 

 

 
2.3 Π.3- ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ (DUCTILE IRON) ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής και τις διαδικασίες 
τοποθέτησης/ συναρμολόγησης για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης από σωλήνες 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 
ολκιμότητας (ductility). 

Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερική προστασία από φυγοκεντρικά εφαρμοζόμενη τσιμεντοκονία, εξωτερική 
προστασία και θα παραδίδονται με συνδέσμους τύπου καμπάνας ή με ωτίδες (φλάντζες) ή 
αυτοαγκυρούμενους συνδέσμους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τα ακόλουθα πρότυπα ισχύουν στην τελευταία έκδοση τους. 

EN 545 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 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 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: Metallic zinc with finishing layer -- 

Σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου. Εξωτερική επίστρωση ψευδαργύρου. 

EN 197-1 Cement - Μέρος 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements 

EN 14901 Ductile iron pipes, fittings and accessories — Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron 

fittings and accessories — Requirements and test methods 

EN681-1  Elastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage 

applications — Μέρος 1: Vulcanized rubber 

EN 805 Water supply — Requirements for systems and components outside buildings 

EN 15189 External Polyurethane coating for pipes – Εξωτερική επένδυση πολυουρεθάνης για σωλήνες 
 

 

2. 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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Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν επισήμανση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ545, 
με τα στοιχεία του κατασκευαστή, την ονομαστική διάμετρο (DN), την κλάση του σωλήνα C, το έτος 
κατασκευής, τον συμβολισμό του ελατού χυτοσιδήρου (GS) και το πρότυπο βάσει του οποίου 
κατασκευάσθηκε ο σωλήνας (π.χ. ΕΝ 545:20.. τελευταία έκδοση). 

Οι σωλήνες, τα ειδικά τεμάχια και οι στεγανωτικοί δακτύλιοι θα προέρχονται από παραγωγική διαδικασία 
κατάλληλα πιστοποιημένη (ΕΝ ISΟ). 

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 σωλήνων για τα δίκτυα υπό πίεση θα είναι κατά ΕΝ 545 και σύμφωνα με τον πίνακα 16 (C25, 
C30, C40, κλπ) και 17. Αντίστοιχα θα είναι και η κλάση των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, ταυ κ.λπ.). 

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

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Εσωτερική επένδυση  

Η εσωτερική επένδυση θα συνιστάται από ομοιογενές στρώμα τσιμεντοκονίας εφαρμοζόμενης εργοστασιακά 
με φυγοκεντρικές μεθόδους. 

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

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΝ 545) 
 

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 στους κώδωνες. 

 Οι περιοχές αυτές του σωλήνα θα προστατεύονται α) με βαφή ακρυλικής ρητίνης με βάση το νερό μέσου 
πάχους 80 μm για σύνηθες περιπτώσεις, β) με εποξειδική βαφή πάχους 300μm για περιπτώσεις αυξημένης 
προστασίας.  

Η επιφάνεια της επένδυσης θα είναι ομοιόμορφη και λεία, αλλά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 545 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. 

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. 

 

H εσωτερική επένδυση τσιμεντοκονιάματος των σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο πρέπει να συμμορφώνεται 
με τις ακόλουθες απαιτήσεις. 
- Η επένδυση τσιμεντοκονιάματος των σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο πρέπει να αποτελεί ένα πυκνό, 
ομοιογενές στρώμα που καλύπτει το σύνολο της εσωτερικής επιφάνειας του κυλίνδρου του σωλήνα. 
- Πριν την εφαρμογή της επένδυσης, η μεταλλική επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από χαλαρά 
υλικά, λάδια ή γράσα. 
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- Το μείγμα του τσιμεντοκονιάματος πρέπει να αποτελείται από τσιμέντο, άμμο και νερό. Αν 
χρησιμοποιηθούν προσμίξεις, αυτές πρέπει να συμμορφώνονται με την παράγραφο 4.1.4 και πρέπει να 
δηλωθούν. Η αναλογία της μάζας της άμμου προς τη μάζα του τσιμέντου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,5. 
Κατά τη φάση της ανάμειξης, η αναλογία της συνολικής μάζας του νερού προς το τσιμέντο εξαρτάται από τη 
διαδικασία κατασκευής και πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε η επένδυση να είναι σύμφωνη με τις 
παραγράφους 4.5.3.2 και 4.5.3.3 του ΕΝ545. 
- Το τσιμέντο πρέπει να είναι ένα από αυτά που παρατίθενται σύμφωνα με το EN 197-1. Το νερό που 
χρησιμοποιείται στο μείγμα του κονιάματος πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την Οδηγία Πόσιμου 
Νερού 98/83/ΕΚ. Για τη μεταφορά μη επεξεργασμένου νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τσιμέντο με υψηλή 
περιεκτικότητα σε αλουμίνα, που υπόκειται σε εθνικούς κανονισμούς, ή για ειδικές εφαρμογές. 
- Μετά την εφαρμογή της νωπής επένδυσης, πρέπει να εφαρμοστεί ελεγχόμενη σκλήρυνση ώστε να 
παρασχεθεί επαρκής ενυδάτωση στο τσιμέντο. 
- Η σκληρυμένη επένδυση πρέπει να συμμορφώνεται με τις παραγράφους 4.1.4, 4.5.3.2 και 4.5.3.3. 

Αντοχή τσιμεντοκονίας 

Όταν μετρηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7.1, η αντοχή του τσιμεντοκονιάματος στη συμπίεση μετά από 
28 ημέρες σε συνθήκες σκλήρυνσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 50 MPa. 

Όλα τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. 

 

 Εξωτερική επένδυση 

Η εξωτερική επικάλυψη των φυγοκεντρικά χυτών σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο θα είναι η παρακάτω:  

- Για σύνηθες περιπτώσεις περιλαμβάνει ένα στρώμα κράματος αλουμινίου και μεταλλικού ψευδαργύρου, 
εμπλουτισμένου με χαλκό, καλυμμένο με μία τελική επίστρωση από βαφή ακρυλικής ρητίνης με βάση το 
νερό, χρώματος μπλε για τα δίκτυα ύδρευσης, μέσου πάχους τουλάχιστον 80μm. 

Πριν από την εφαρμογή του κράματος αλουμινίου και ψευδαργύρου, εμπλουτισμένου με χαλκό, η επιφάνεια 
του σωλήνα θα είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκουριά ή από ξένη ύλη όπως λάδι ή γράσο. 

- Για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται επιπλέον εξωτερική επένδυση, όπως ρεύματα διασποράς από 
πυλώνες υψηλής τάσης, η εξωτερική επένδυση θα αποτελείται από πολυουρεθάνη εργοστασιακά 
τοποθετημένη, πάχους 900μm και θα καλύπτει όλη την εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα εκτός από το ευθύ 
άκρο όπου γίνεται η σύνδεση και θα υπάρχει εποξειδική βαφή πάχους 300μm. 

 

Χαρακτηριστικά επικαλύψεων 

Η επικάλυψη του κράματος αλουμινίου-μεταλλικού ψευδαργύρου και προσθήκη χαλκού θα καλύπτει την 
εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα και διαμορφώνει ένα πυκνό συνεχές και ομοιόμορφο στρώμα. Θα είναι 
απαλλαγμένο από ατέλειες όπως εμφανή μπαλώματα ή έλλειψη συνάφειας.  

Η εφαρμογή του κράματος αλουμινίου-ψευδαργύρου και η προσθήκη χαλκού θα πραγματοποιείται με την 
μέθοδο του ηλεκτρικού τόξου (Electric Arc) και όχι δια ψεκασμού. 

Η μέση ποσότητα μάζας του κράματος αλουμινίου-ψευδαργύρου-χαλκού ανά μονάδα επιφάνειας δεν θα 
είναι μικρότερη από 400γρ/μ2. 

Η αναλογία του κράματος αλουμινίου-ψευδαργύρου θα είναι: 

- Αλουμίνιο 15% 

- Ψευδάργυρος 85% 

 

Στρώση τελειώματος 

Και η ακρυλική βαφή αλλά και η πολυουρεθάνη θα καλύπτει ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια του σωλήνα και 
θα είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως εμφανή μπαλώματα ή έλλειψη συνάφειας. 

Το μέσο πάχος της βαφής ακρυλικής ρητίνης με βάση το νερό, θα είναι 80μm ενώ για την πολυουρεθάνη θα 
είναι 900μm σύμφωνα με το ΕΝ15189. 
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Είδη συνδέσμων και διασύνδεση 

Γενικά 

Το υλικό των ελαστικών παρεμβυσμάτων θα είναι EPDM και θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΝ681-
1. 

Εύκαμπτοι σύνδεσμοι 

Οι σωλήνες με εύκαμπτους συνδέσμους θα είναι σύμφωνα με τις εξωτερικές διαμέτρους του ευθέως άκρου 
DE και τις ανοχές τους. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα της διασύνδεσης μεταξύ των συνιστωσών που είναι 
εξοπλισμένες με διαφορετικούς τύπους εύκαμπτων συνδέσμων.  

Οι σύνδεσμοι είναι σχεδιασμένοι ώστε να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) να αντέχουν διαρκώς χωρίς διαρροή στην μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας (PMA) των 
αντίστοιχων σωλήνων και ειδικών τεμαχίων σύνδεσης ή τη δική τους PMA όπως δίνεται από τους 
καταλόγους του κατασκευαστή, οποιαδήποτε εξ’ αυτών είναι η μικρότερη. Αυτό εφαρμόζεται κάτω από όλες 
τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας, περιλαμβανομένων των προβλεπομένων υπερπιέσεων λόγω πλήγματος 
και των κινήσεων των συνδέσμων (γωνιακές, ακτινικές, αξονικές). 

β) να είναι στεγανοί κάτω από εσωτερική αρνητική πίεση, το οποίο μπορεί να συμβεί σε συνθήκες 
πλήγματος. 

γ) να αντέχουν χωρίς εισροή νερού εξωτερική υδροστατική πίεση 2 bar, όταν προορίζονται για χρήση 
σε βάθος μεγαλύτερο από 5μ. κάτω από τη στάθμη του νερού (π.χ. ποταμός, λίμνη, υδροφορέας).  

Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα. 

 

Υλικά σε επαφή με πόσιμο νερό 

Οι σωλήνες από έλατο χυτοσίδηρο και οι σύνδεσμοί τους περιλαμβάνουν διάφορα υλικά που 
χρησιμοποιούνται υπό τις συνθήκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν, σε διαρκή ή παροδική επαφή με το νερό 
που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι σωλήνες από έλατο χυτοσίδηρο και οι σύνδεσμοί τους δεν 
μεταβάλλουν την ποιότητα του νερού και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών EU και EFTA 
για τον τελικό χρήστη και πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα. 
 
Επικαλύψεις εξαρτημάτων  
Όλα τα εξαρτήματα, τα παρελκόμενα και οι σωλήνες που δεν είναι φυγοκεντρικά χυτευμένοι πρέπει να 
παραδίδονται εξωτερικά και εσωτερικά επικαλυμμένοι με εποξειδική επικάλυψη σύμφωνα με το EN 
14901. 

 

Σήμανση σωλήνων και εξαρτημάτων 

Όλοι οι σωλήνες και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να σημαίνονται κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στον 

χρόνο και πρέπει να φέρουν τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

- την επωνυμία ή το σήμα του κατασκευαστή, 

- τον χρόνο κατασκευής, 

- το χαρακτηρισμό ότι πρόκειται για ελατό χυτοσίδηρο, 

- το DN, 

- την κατάταξη PN των φλαντζών για φλαντζωτά συστατικά μέρη, 
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- την αναφορά στο παρόν Ευρωπαϊκό Πρότυπο, δηλαδή στο EN 545, 

- την κλάση πίεσης των φυγοκεντρικά χυτευμένων σωλήνων. 

Πιστοποίηση σωλήνων και εξαρτημάτων 

Τόσο οι σωλήνες όσο και τα εξαρτήματα θα ελέγχονται σύμφωνα με τις προαναφερθέν μεθόδους 

του ΕΝ545 και ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά παραγωγής από 

τον κατασκευαστή των σωλήνων και εξαρτημάτων ελατού χυτοσιδήρου: 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 9001:2008 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατασκευής σωλήνων και εξαρτημάτων σύμφωνα με το ΕΝ545 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών σε σωλήνες και εξαρτήματα 

για την χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας της εσωτερικής τσιμεντοκονίας για πόσιμο νερό 

 Πιστοποιητικό αντοχής τσιμεντοκονίας 50Μpa σύμφωνα με το ΕΝ545 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης τσιμεντοκονίας με το πρότυπο ΕΝ197-1 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του νερού της τσιμεντοκονίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/83/EC 

 Πιστοποίηση CE του τσιμέντου 

 Πιστοποίηση της εξωτερικής επένδυσης των σωλήνων 

 Πιστοποιητικό καταλληλότητας των ελαστικών παρεμβυσμάτων για πόσιμο νερό 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των ελαστικών παρεμβυσμάτων σύμφωνα με το ΕΝ681-1 

 Πιστοποιητικό αντοχής σε πιέσεις των ελαστικών παρεμβυσμάτων και συνδέσμων 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εποξειδικής βαφής για πόσιμο νερό σύμφωνα με το ΕΝ14901 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης εξωτερικής επένδυσης πολυουρεθάνης σύμφωνα με το ΕΝ15189 

 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τρίτο διεθνή ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης (BV, TUV,…) διαπιστευμένο κατά ΕΝ45011. 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Οι σωλήνες, προκειμένου περί διαμέτρων έως DN 400, παραδίδονται συνήθως σε δεσμίδες, ενώ σε 
μεγαλύτερες διαμέτρους μεμονωμένοι. 

Στην περίπτωση δεσμίδων απαγορεύεται η ανάρτηση από τις ταινίες πρόσδεσης της δεσμίδας. 

Γενικώς απαγορεύεται η ανάρτηση με συρματόσχοινα ή αλυσίδες λόγω του κινδύνου ολισθήσεως αυτών 
κατά την ανάρτηση, με αποτέλεσμα την πρόκληση φθορών στην εξωτερική προστατευτική στρώση. 

Απαγορεύεται επίσης η ανάρτηση περισσοτέρων του ενός σωλήνων (όταν δεν είναι διαμορφωμένοι σε 
δεσμίδες από το εργοστάσιο), εκτός εάν χρησιμοποιείται παλέτα. 

Για την ανάρτηση θα χρησιμοποιούνται επίπεδοι ιμάντες επαρκούς αντοχής (τουλάχιστον 2 ton) ή άγκιστρα 
πρόσδεσης άκρων. 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στοιβασία κατά στρώσεις με παρεμβολή ξύλινων υποθεμάτων, κατά 
τρόπο ώστε στην πλευρά του κώδωνα του ενός σωλήνα να αντιστοιχεί το ευθύγραμμο άκρο του γειτονικού. 
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Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια κατά την αποθήκευσή τους δεν θα έρχονται απ’ ευθείας σε επαφή με το 
έδαφος, αλλά θα παρεμβάλλονται πάντοτε υποθέματα (συνήθως ξύλινα). 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα φυλάσσονται στην εργοστασιακή τους συσκευασία μέχρι την χρησιμοποίησή 
τους σε στεγασμένο χώρο. 

Κατά την αποθήκευση/ φύλαξη των υλικών θα λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην εισχωρούν ρύποι στο 
εσωτερικό των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων. 

Το μέγιστο ύψος στοίβασης (αριθμός επαλλήλων σειρών σωλήνων) εξαρτάται από την κλάση του σωλήνα 
(ΚΡ κ.λπ.) και την διάμετρό του. Γενικώς το ύψος των στοιβών δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 m, σε κάθε δε 
περίπτωση θα εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή. 

Εφιστάται η προσοχή στην ασφάλιση των αποθηκευμένων σωλήνων έναντι πλευρικής ολίσθησης. Σε κάθε 
περίπτωση οι ακραίοι σωλήνες της στοιβασίας θα ασφαλίζονται με παρεμβολή ξύλινων σφηνών. 
 

 ΚΟΠΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Εάν απαιτείται η χρησιμοποίηση τμημάτων σωλήνα μήκους μικρότερου του τυποποιημένου η κοπή θα 
γίνεται με δισκοπρίονο με κατάλληλα κοπτικά για τον ελατό χυτοσίδηρο. Για την κοπή σωλήνων μεγάλων 
διαμέτρων απαιτείται ειδική διαμόρφωση κοπτικής διάταξης με στεφάνη - οδηγό προκειμένου να επιτευχθεί 
τομή κατά επίπεδο κάθετα προς τον άξονα (απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή σύνδεση με τον 
κώδωνα του επόμενου τμήματος). 
 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Η γωνία εκτροπής μεταξύ των διαδοχικών σωλήνων τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και υψομετρικά δεν θα 
υπερβαίνει τα όρια που συνιστά ο κατασκευαστής (για τον κατά περίπτωση τύπο των συνδέσμων) και 
πάντως δεν θα είναι μεγαλύτερη από: 

5ο για σωλήνες Φ100 – Φ150 

4ο για σωλήνες Φ200 – Φ300 

3ο για σωλήνες Φ350 – Φ600 

2ο για σωλήνες Φ750 – Φ800 

1 1/2ο για σωλήνες Φ900 – Φ1400 

Πριν από τον καταβιβασμό των σωλήνων στο όρυγμα θα ελέγχεται το υπόστρωμα έδρασης, το οποίο θα 
πρέπει να είναι ομαλό, απαλλαγμένο από εξέχοντες αιχμηρούς λίθους και στην προβλεπόμενη από την 
μελέτη στάθμη. 

Γενικώς οι σωλήνες θα εδράζονται σε στρώση άμμου πάχους 15 cm (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην 
μελέτη). Η εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης θα γίνεται με την τοποθέτηση δύο 
τουλάχιστον ξύλινων υποθεμάτων ανά τεμάχιο σωλήνα, εγκιβωτισμένων πλευρικά με την άμμο έδρασης, 
ώστε να μην εξέχουν και δημιουργούν συνθήκες σημειακής στήριξης. 

Ο καταβιβασμός των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με επίπεδους ιμάντες, ονομαστικής αντοχής 
κατάλληλης για το εκάστοτε βάρος των σωλήνων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων, καλωδίων και αγκίστρων 
χωρίς ελαστική προστατευτική επένδυση απαγορεύεται. 
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Κατά τον εγκιβωτισμό του σωλήνα το υλικό επίχωσης θα καθοδηγείται και κάτω από το σωλήνα και θα 
συμπυκνώνεται κατά στρώσεις εκατέρωθεν του σωλήνα εναλλάξ ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης πλευρική 
στήριξη του αγωγού. Η συμπύκνωση στην ζώνη αυτή θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή με χρήση τυπάδων, 
για την αποφυγή κακώσεων στην εξωτερική προστατευτική επένδυση. 

Οι εργαζόμενοι στα έργα δεν επιτρέπεται να βαδίζουν πάνω στον σωλήνα εάν δεν φορούν ελαστικά 
υποδήματα. 

Τυχόν ζημιές στην προστατευτική επένδυση κατά την διάρκεια τοποθέτησης των σωλήνων θα 
αποκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή /και τις εντολές της Υπηρεσίας με δαπάνες του 
Αναδόχου. 

Κατά την διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το ελεύθερο άκρο θα πωματίζεται για προστασία 
του σωλήνα από την είσοδο ξένων σωμάτων. 

 ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ – ΩΤΙΔΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Τα ειδικά τεμάχια αλλαγής κατεύθυνσης ή διατομής (γωνίες, ταυ, σταυροί, συστολές) θα έχουν απολήξεις 
τύπου κώδωνα (μούφα) και η σύνδεση αυτών θα γίνεται με παρεμβολή ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης. 

Για την σύνδεση βανών κ.λπ. ρυθμιστικών συσκευών θα χρησιμοποιούνται στοιχεία με ωτίδες (φλαντζωτά 
άκρα). 

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια θα είναι κατηγορίας Κ11 - Κ12 κατά ΕΝ 545, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στην Μελέτη. 

Οι ωτίδες θα είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2531:1998-08 (όσον αφορά στην διάταξη 
των οπών κοχλίωσης) για συμβατότητα με τις ρυθμιστικές συσκευές. 

Οι κοχλίες σύνδεσης θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής, γαλβανισμένοι ή επικαδμιωμένοι. 

Οι συνδέσεις των υπέργειων τμημάτων του δικτύου (εάν υπάρχουν) θα είναι φλαντζωτές τυποποιημένες 
κατά ISO 2531:1998-08 ή μέσω συστήματος κοχλιωτών ταχυσυνδέσμων που προτείνει ο κατασκευαστής 
(πατέντα κατασκευαστή). 

Για την εφαρμογή μη τυποποιημένων κοχλιωτών συνδέσμων απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 

 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

Οι συνδέσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων είτε με σύστημα μούφας - 
ελαστικού δακτυλίου είτε με φλάντζες είτε με ειδικά τεμάχια σύνδεσης. 

Πριν από την προσέγγιση του σωλήνα στο όρυγμα θα επιθεωρείται και θα καθαρίζεται η εσωτερική 
επιφάνεια του κοιλώματος υποδοχής (μούφας) και η ευθύγραμμη απόληξη του ήδη τοποθετηθέντος σωλήνα. 

Ο ελαστικός δακτύλιος στεγανότητας θα τοποθετείται διπλωμένος εντός του κοιλώματος υποδοχής (μούφας) 
και θα προσαρμόζεται προσεκτικά στην εγκοπή. 

Το βλήτρο (το άκρο του σωλήνα που εισέρχεται εντός του κοιλώματος υποδοχής του επόμενου σωλήνα) 
φέρει λοξοτμημένα άκρα από το εργοστάσιο. Εάν ο χρησιμοποιούμενος σωλήνας προέκυψε από τομή θα 
διαμορφώνεται με τρόχισμα η απαιτούμενη λοξότμηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Για την διευκόλυνση της σύνδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα λιπαντικά, αδιάλυτα στο νερό, 
άοσμα και χημικώς σταθερά στην περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας του δικτύου. Εάν το δίκτυο 
προβλέπεται για την μεταφορά πόσιμου νερού τα λιπαντικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
ποσιμότητας. 

Ο προς σύνδεση σωλήνας (ή ειδικό τεμάχιο) θα ευθυγραμμίζεται και θα εισπιέζεται μέχρι την γραμμή - οδηγό 
(εγχάρακτη) με χρήση ειδικών προς τούτο εξαρτημάτων (βλ. σχήμα) τύπου ναυτικού κλειδιού. 

Η προώθηση μπορεί να γίνει και με τον κουβά εκσκαφέα, με παρεμβολή όμως τακαρίας που θα εξασφαλίζει 
την συμμετρική κατανομή της ασκούμενης δύναμης στην περίμετρο του σωλήνα. 
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Εξοπλισμός σύνδεσης αγωγών 

 

 

 

Η ορθή επαφή του βλήτρου με τον ελαστικό σύνδεσμο θα ελέγχεται με την βοήθεια λεπτού ελάσματος το 
οποίο θα συναντά τον ελαστικό σύνδεσμο στο ίδιο βάθος σε όλες τις θέσεις της περιμέτρου του σωλήνα. 

Εφιστάται η προσοχή στην τήρηση της κανονικότητας της διατομής, ιδιαίτερα στους σωλήνες μεγάλων 
διαμέτρων. Οι σωλήνες αυτοί μπορεί για διάφορους λόγους να εμφανίσουν ελλειπτικότητα (ovality). Για την 
επιτυχή σύνδεσή τους απαιτείται η χρήση εσωτερικών γρύλλων (όταν μπορούν να αφαιρεθούν) ή 
εξωτερικών κοχλιωτών διατάξεων τάνυσης. 
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 ΑΥΤΟΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Για την αποφυγή των σωμάτων αγκύρωσης των ειδικών τεμαχίων με τσιμέντο θα χρησιμοποιείται ο 
ακόλουθος τύπος αυτοαγκύρωσης σωλήνων και εξαρτημάτων. 
 
Περιγραφή 
Ο σύνδεσμος αγκύρωσης θα αποτελείται από δύο καμπάνες (μούφες) του σωλήνα κατασκευασμένες 
εργοστασιακά. Στην εσωτερική καμπάνα τοποθετείται το ελαστικό παρέμβυσμα που παρέχει την στεγάνωση του 
σωλήνα ενώ στην εξωτερική καμπάνα τοποθετείται ο δακτύλιος αγκύρωσης. Επίσης στο ευθύ άκρο των αγωγών 
που θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον σύνδεσμο αγκύρωσης δημιουργείται εργοστασιακά μια ραφή η οποία 
συγκρατεί τον σύνδεσμο αγκύρωσης. Ο δακτύλιος αγκύρωσης θα είναι κατασκευασμένος από ελατό χυτοσίδηρο 
και θα μπορεί να πάρει μικρή ελαστική παραμόρφωση η οποία θα βοηθά στην τοποθέτηση του. 
 
 
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 545 οι σωλήνες που φέρουν σήμανση CE προέρχονται από παραγωγική 
διαδικασία που εφαρμόζει συνεχές σύστημα ποιοτικών ελέγχων οπότε δεν απαιτείται η εκτέλεση περαιτέρω 
δοκιμών παρά μόνον η προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών. 

Οι σωλήνες και τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια που πρόκειται να εγκατασταθούν θα προέρχονται από την ίδια 
βιομηχανία εκτός αν αποδεχθεί η Υπηρεσία υλικά από περισσότερους προμηθευτές. 

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο γεννηθούν αμφιβολίες ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των υλικών, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου 
πρόσθετες σποραδικές δοκιμές επί υλικών προσκομιζόμενων στο εργοτάξιο για τοποθέτηση, σε εργαστήριο 
πιστοποιημένο κατά EN 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) 
ή άλλο εργαστήριο αντοχής υλικών της έγκρισής της. 

Αν τα αποτελέσματα των σποραδικών αυτών δοκιμών αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, μπορεί να ζητηθεί 
επανάληψη της λεπτομερούς διαδικασίας δοκιμών, σε έτοιμα υλικά, σε αναγνωρισμένο εργαστήριο της 
επιλογής του Κυρίου του Έργου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελικά την καταλληλότητα 
των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή μερικής απόρριψής τους.  

Η αποδοχή των υλικών στο εργοτάξιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους ως εγκατεστημένων, αφού 
αδέξιοι χειρισμοί από το προσωπικό του Αναδόχου κατά την μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, 
δοκιμασίες και επίχωση είναι δυνατό να οδηγήσουν σε φθορές ή ζημιές. 
 

 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 

(κατά την διάρκεια της κατασκευής, σε εμφανή σημεία πριν την ολοκλήρωση της επίχωσης ή στα φρεάτια βανών). 

 Έλεγχος συνδεσμολογίας σωλήνων και προστασίας (εξωτερικής και εσωτερικής) σωλήνων και ειδικών 

τεμαχίων (κατά την φάση της κατασκευής ή/και επί ορατών τμημάτων πριν την ολοκλήρωση της επίχωσης). 

 Έλεγχος αποκλίσεων συνδέσμων. Η διαπίστωση αποκλίσεων μεγαλυτέρων των αποδεκτών συνεπάγεται 

την επανατοποθέτηση και επανασύνδεση των σωλήνων (έλεγχοι κατά την διάρκεια της κατασκευής). 

 Έλεγχος Πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως.  

 Τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση, βλάβες στην προστασία των 

αγωγών, εμφανείς κακοτεχνίες ενδεικτικές του ότι δεν τηρήθηκε η παρούσα Προδιαγραφή δεν θα γίνονται 

αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του αναδόχου. 
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 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

Γενικά 

Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται 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 (κατά τμήματα του δικτύου). 

 κύρια δοκιμή σε πίεση (κατά τμήματα του δικτύου). 

 γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου. 

 

Κατά την διάρκεια των δοκιμών το ανοιχτό τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Η οποιαδήποτε 
εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις. 

Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι ενδεικτικώς από 500 μέχρι 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες 
και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν 
ερμητικά με τοποθέτηση (προσωρινή) φλαντζωτών ταπών. 

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. 

Για την εκτέλεση της δοκιμασίας ο Ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα είναι σε θέση να 
επέμβει σε περίπτωση ανάγκης. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία στο σκάμμα 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 αποκατασταθεί η ζημιά και θα 
επαναληφθεί η δοκιμή. 

Κυρίως δοκιμασία πίεσης 

Η δοκιμή θα εφαρμόζεται μόνο στα δίκτυα υπό πίεση μετά την αποκατάσταση τυχόν μετατοπίσεων ή 
διαρροών ύδατος που εντοπίσθηκαν κατά την προδοκιμασία και θα διαρκεί τουλάχιστον 12 ώρες. 

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

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

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 θα 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 εκκένωσή του και 
επανάληψη της δοκιμής. 

Γενική δοκιμασία  

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιμασίας ανά τμήμα του δικτύου θα επαναπληρώνεται το όρυγμα σε 
ολόκληρο το μήκος των δοκιμασθέντων τμημάτων, χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ 
των τμημάτων αυτών. 

Κατά την φάση της επίχωσης η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής προς 
διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα). Αφού 
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ολοκληρωθεί η επαναπλήρωση των ορυγμάτων κατά τμήμα, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική 
δοκιμασία με πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής του δικτύου. 

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 (ολοκλήρωση επίχωσης δικτύου). 

Πρωτόκολλο δοκιμασιών  

Τα στοιχεία και αποτελέσματα των δοκιμασιών θα καταχωρούνται σε πρακτικό που θα υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο. 

 ΠΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής υδραυλικής δοκιμής θα ακολουθεί η πλύση του δικτύου για 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 συνεχίζονται μέχρις ότου τα 
λαμβανόμενα δείγματα νερού είναι απολύτως διαυγή και χωρίς κόκκους άμμου ή άλλα αιωρούμενα 
συστατικά. 

 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

 Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος. 

 Διακίνηση επιμήκων αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος τραυματισμού). 

 

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Το 
εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί θα διαθέτει εμπειρία σε εργασίες κατασκευής υδραυλικών 
δικτύων (αποδεικνυόμενη με βεβαιώσεις εργοδοτών). 
 

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και 
Κινητών Εργοταξίων” και την Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 
159/99 κ.λπ.) 

 Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές/ 

σωληνουργικές εργασίες. 

 Υποχρεωτική χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατ’ 

ελάχιστον: 
 

Προστατευτική 
ενδυμασία  

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή 
αντοχής σε διάτρηση. 

Προστασία χεριών 
και βραχιόνων  

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

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

Προστασία ποδιών  EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήματα ασφαλείας για 
επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Προστασία 
οφθαλμών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and non-
industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας 
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ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη 
βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση το αξονικό μήκος σε μέτρα (m) των σωληνώσεων που εγκαταστάθηκαν ανά 
ονομαστική διάμετρο. 

- Στο μήκος των επιμετρούμενων σωλήνων δεν προσμετρώνται τα ειδικά τεμάχια. 

- Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ σωλήνων με κώδωνα και φλαντζωτών σωλήνων. 

Ειδικά τεμάχια  

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

Σώματα αγκύρωσης 

Οι εργασίες κατασκευής των σωμάτων αγκύρωσηs επιμετρώνται ανεξαρτήτως στις επιμέρους εργασίες 
κατασκευής αυτών (εκσκαφές, σκυροδέματα κ.λπ.) και πληρώνονται βάσει των σχετικών άρθων Τιμολογίου. 
Δεν λαμβάνονται υπόψη διαστάσεις μεγαλύτερες των θεωρητικών. 
 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στις ως άνω τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη επί τόπου του έργου των σωλήνων και των ειδικών 

τεμαχίων καθώς και οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν 

εργοστασιακές εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα τεχνική 

προδιαγραφή. 

 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. 

 Η πραγματοποίηση των υδραυλικών δοκιμών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η 

αποκατάσταση τυχόν διαρροών που θα εντοπισθούν κατά την διεξαγωγή τους. 

 Οι δαπάνες προσθέτων ποιοτικών ελέγχων επί των προσκομιζομένων προς τοποθέτηση υλικών 

(σωλήνων και ειδικών τεμαχίων). 

 

 

 

 

 

2.4 Π.4 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 

(1) Αντικείμενο 
 

Η Τεχνική   αυτή   Προδιαγραφή   αφορά   στην   αποκατάσταση   οδοστρωμάτων δρόμων, 
στις οποίες ανορρύσσονται σκάμματα για εγκατάσταση αγωγών ή κατασκευή τεχνικών έργων 
(φρεατίων, κ.λ.π.). 

Η επαναφορά του οδοστρώματος θα καλύψει υποχρεωτικά όλη την επιφάνεια των δρόμων, που 
θα έχει καθαιρεθεί ή θα υποστεί ζημιές από τους χειρισμούς των συνεργείων και των 
μηχανημάτων του Αναδόχου. 
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(2) Κατηγορίες οδοστρωμάτων 

 
Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο ΤΕ.1 της μελέτης και τον 

παρακάτω πίνακα:  

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 

ΥΨΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑ 
ΣΤΑΣΗΣ 

(μ) 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 

ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΡΩΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦ

ΟΡΙΑΣ 

ΣΤΡΩΣΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΒΑΣΗ & 
ΥΠΟΒΑΣΗ 

C12/15 & 
δομ. 

πλεγμα  

Αμμοχαλι
κώδη υλ. 

ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

(μ) (5cm) (5cm) (10+10cm) (10cm) (10cm) (σύνολο) 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΠΕΟ 0.40 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 0.25 ΝΑΙ - ΝΑΙ - - - 

ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 0.10 - - - - ΝΑΙ - 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΣ 0.30 - - ΝΑΙ ΝΑΙ - - 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ 

ΣΥΡΜΑΤ. 
1.00 - - - - - ΣΑΡΑΖΑΝΕΤ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ 0.15 - - - - - C16/20 

ΤΑΦΡΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 0.41 - - - - - C16/20 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ 

ΦΟΡΕΑ 
0.00 - - - - - - 

ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 0.00 - - - - - - 
* Η ένδειξη “ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΠΕΟ” αναφέρεται σε Επαρχιακές οδούς και την Παλαιά Εθνική Οδό.  
** Ασφαλτική προεπάλειψη εφαρμόζεται πριν την 1η στρώση ασφαλτικού. 
*** Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη εφαρμόζεται ανάμεσα στις 2 στρώσεις του ασφαλτικού. 

 

 

Το είδος επικάλυψης κάθε διατομής αναφέρεται στους αναλυτικούς πίνακες προμετρήσεων της μελέτης 

αλλά τελικώς θα καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε επί τόπου συνθήκες και τη σύμφωνη γνώμη του 

επιβλέποντα μηχανικού. 

 

(3) Ανάλυση Εργασιών 
 
Οι εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω: 

• Υπόβαση οδοστρωσίας:   συνολικού   τελικού   συμπιεσμένου   πάχους   τουλάχιστον   10   
cm, κατασκευαζόμενη σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009, με θραυστό υλικό 
διαβάθμισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατομείου, είτε προέλευσης χειμάρρου 
(ανάλογα όπως καθορίζεται στη μελέτη). 

• Βάση οδοστρωσίας:  συνολικού   τελικού   συμπιεσμένου   πάχους   τουλάχιστον   10   
cm, κατασκευαζόμενη σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009 με θραυστό υλικό 
διαβάθμισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατομείου, είτε προέλευσης χειμάρρου 
(ανάλογα όπως καθορίζεται στη μελέτη). 

•   Βάση οδοστρωσίας από σκυρόδεμα C12/15 με δομικό πλέγμα T131.  

• Ασφαλτική προεπάλειψη: με  ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά  τα  λοιπά όπως 
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στις ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-01:2009 ορίζεται. 

•   Ασφαλτικού οδοστρώματος: 

α) συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 5 cm, σε μια στρώση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
1501-05-03-11-01:2009, τύπου Β από αδρανές ασβεστολιθικό υλικό λατομείου  

ή 

β) συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 10 cm, σε δύο στρώσεις, από τις οποίες η κάτω 
ασφαλτική στρώση βάσης θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-
01:2009,  τύπου  Β  σε  συμπυκνωμένο  πάχος,  τουλάχιστον  5  cm  από  αδρανές 
ασβεστολιθικό υλικό λατομείου και η επάνω στρώση κυκλοφορίας θα 
κατασκευασθεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-01:2009, τύπου Β σε συμπυκνωμένο 
πάχος τουλάχιστον 5 cm από αδρανές ασβεστολιθικό υλικό λατομείου. Ενδιάμεσα των δύο 
στρώσεων θα εφαρμόζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 

 

Σε περίπτωση που, μετά την κατασκευή του ασφαλτικού υλικού, παρατηρηθεί μικρή καθίζηση 
(μέχρι   5   cm)   της   τομής,   καθαιρείται   ο   ασφαλτικός  τάπητας   και συμπληρώνεται με 
θραυστό υλικό της ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009, που συμπυκνώνεται και στη συνέχεια 
κατασκευάζεται νέος ασφαλτικός τάπητας. Εάν παρατηρηθεί μεγαλύτερη καθίζηση ή παρατηρηθεί 
ξανά μικρή καθίζηση, τότε εκσκάπτεται το σκάμμα σε όλο το μήκος, που παρατηρήθηκε η 
καθίζηση, μέχρι αποκάλυψης του αγωγού και επιχώνεται πάλι, όπως προβλέπεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Πάντως, σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται συμπλήρωση της όποιας 
καθίζησης απλώς με ασφαλτικό υλικό, χωρίς την, κατά τα ανωτέρω, διαδικασία. 

 

(4) Ειδικές επικαλύψεις 

 
1. Επένδυση με συρματοκιβώτια (Serasanetti) γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου 

(Galfan: 95%Zn - 5%Al) σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-08-02-01-00:2009,  το σχέδιο Τ.4  και το  

τιμολόγιο της μελέτης. 

 

2. Αποκατάσταση τσιμεντένιου πεζοδρομίου με άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, σύμφωνα 

με τις ΕΤΕΠ 1501-08-01-01-01 έως 01-07-00:2009. Η τομή θα γίνει με ειδικό μηχάνημα 

αδιατάραχτης κοπής για την βέλτιστη δυνατή αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας. 

3. Τάφρος ομβρίων, από άοπλο σκυρόδεμα θα κατασκευαστεί, σύμφωνα με το σχέδιο Τ.1 και τους 

προμετρητικούς πίνακες της μελέτης, σε αντικατάσταση της χωμάτινης τάφρου ποδός της Παλαιάς 

Εθνικής Οδού μεταξύ του οικισμού Βιράν Επισκοπής και της διακλάδωσης με Λατζιμά. Η 

σκυροδέτηση δύναται να γίνει με χρήση μηχανήματος συνεχούς διαστρώσεως σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 1501-08-04-02-00:2009. 

 
 

(5) Επιμέτρηση – Πληρωμή 
 

Η επιμέτρηση θα γίνεται ως εξής : 
 

 Για μεν τις αποκαταστάσεις τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων, σε τετραγωνικά μέτρα 
επιφανείας αποκαθιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος. Η επιφάνεια αυτή θα υπολογίζεται από 
πολλαπλασιασμό του μήκους του αγωγού, που κατασκευάζεται σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους 
επί το συμβατικό πλάτος σκάμματος Β, όπως αυτό καθορίζεται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης, 
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είτε πρόκειται για αγωγούς ύδρευσης, είτε αποχέτευσης ή τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις της. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται οποιασδήποτε επιπλέον αμοιβής για την αποκατάσταση  
ασφαλτικών  οδοστρωμάτων,  σε  επιφάνεια  μεγαλύτερη  από αυτή, που προκύπτει από τα 
παραπάνω, εάν, κατά την εκσκαφή και από τους χειρισμούς των συνεργείων και των 
μηχανημάτων, καταπτώσεις, κ.λ.π., έχει καταστραφεί το οδόστρωμα σε μεγαλύτερη επιφάνεια, 
υποχρεούμενος, σε κάθε περίπτωση, να το αποκαταστήσει σε όλη την έκταση των ζημιών. 

 

 Για δε τις αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, σε όλο το πλάτος αυτών σε  
τετραγωνικά  μέτρα  επιφανείας  αποκαθιστάμενου  ασφαλτικού οδοστρώματος. 

Η πληρωμή θα γίνει με βάση τις κατά ανωτέρω επιμετρούμενες ποσότητες σε τετραγωνικά 
μέτρα επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος του Τιμολογίου. Η τιμή μονάδος αυτή αποτελεί την 
πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούμενων εργαλείων, 
μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών επιτόπου του έργου 
(περιλαμβανομένης και της  ασφάλτου)  και  εργασίες,  ώστε  τα  έργα  να  εκτελεστούν  πλήρως  
και έντεχνα, όπως ορίζεται παραπάνω. 

Περιλαμβάνει, επίσης, την αποζημίωση για την πραγματοποίηση όλων των ελέγχων και 
δοκιμών, που απαιτούνται. 

 

 

 

2.5 Π.5 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ  ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

 

1.    Αντικείμενο 

Η  παρούσα   τεχνική  προδιαγραφή   αφορά  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση   καλυμμάτων 
φρεατίων  από :χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (DUCΠLE 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 Δίκτυα 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 Δακτύλιο 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 ΕΝ124: 1994 Κλάση 0400.  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 
καπακιού. Για λόγους ασφαλείας, το άνοιγμα θα πρέπει να ανοίγει σε γωνία περίπου 100 μοιρών 
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και κατά την είσοδο του προσώπου το κάλυμμα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης του 
από το πλαίσιο του δοκιμίου. 

Τα καλύμματα φρεατίων και πλαίσια θα πρέπει να συμμορφώνονται απόλυτα με όλες τις 
προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ124: 1994 Κλάση Β125.Θα πρέπει να είναι 
τετράγωνα η κυκλικά σε διαστάσεις όχι μικρότερες από 400χ400  εξωτερικό και καθαρό εσωτερικό 
329 χιλιοστ. 500χ500  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 : 

 

ΚΑΤΗΓΟΡJΑ ANTΟXH ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κατηγόρια Β125 12,50 Τόνων 
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 Ο.50 μέτρα μέσα στο 

οδόστρωμα  η/  και  περισσότερο  από  0.20  μέτρα  μέσα 
στο πεζοδρόμιο 

Κατηγόρια 0400 40,00 Τόνων 
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   (πχ  0400)   ή  τις αντίστοιχες 
κατηγορίες  των  πλαισίων  που χρησιμοποιούνται για  όλες  κατηγορίες  (πχ 0400-Ε600) 

• Το όνομα και 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  -  Δεν  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 aντικλεπτική 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 
Ευρωπdlκού Προτύπου ΕΝ124: 1994, κλάση 0400 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 Ευρωπdlκό Πρότυπο ΕΝ124. 

Η πραγματοποίηση δειγματοληπτικών δοκιμών παραγωγής από τον κατασκευαστή των 
καλυμμάτων  φρεατίων  αποτελεί μέρος των διαδικασιών  παραγωγής  κατά ΕΝ 1809001  και της 
συμμόρφωσης  προϊόντων κατά ΕΝ124. Ο κατασκευαστής θα παρέχει πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης     για κάθε παράδοση επιβεβαιώνοντας   ότι  η  αποστολή  καλυμμάτων   
ανθρωποθυρίδων   συμμορφώνεται  με  το πρότυπο ΕΝ124 και το απαιτούμενο  φορτίο δοκιμής. 

 

4.     Δοκιμές 

Αριθμός   δοκιμιών           Για  κάθε  είδος   δοκιμής   λαμβάνεται   ο  αριθμός   δοκιμίων   που 
προβλέπεται από τον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΑΡΤΙΔΑ ΑΡ.ΔΟΚΙΜΙΩΝ

1-100 3

101-200 4

201-400 5

401-800 7

801-1500 10

 

Δοκιμή  εφελκυσμού 

Τα   αποτελέσματα    των   δοκιμών   δεν   πρέπει   να   είναι   κατώτερα   από   την   ελάχιστη 
επιτρεπόμενη  τιμή ανάλογα  την  κατηγόρια  του  φρεατίου  N/mm2.      Διαστάσεις  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 άλλα 
δοκίμια.  Αν το ένα από τα δυο δοκίμια αστοχήσει η παρτίδα απορρίπτεται. 

Τα αποτελέσματα των 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 τορνάρισμα 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 

 

Διαστάσεις κιγκλίδων 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 124.  

Κατάσταση επιφανείας - 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. 

 

Διάταξη ασφαλίσεως- Χαλάρωμα και αφαίρεση καλυμμάτων 

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

 

Επιμέτρηση 

Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα επιμετρούνται 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. 

Εάν 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    χιλγρ.  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. 

 

 

 

 

2.6 Π.6 - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

(1) Αντικείμενο 
 

Το άρθρο αυτό αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, κοπή και δοκιμή στεγανότητας 
χαλύβδινου αγωγού ή χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων, στις θέσεις που προβλέπονται από την 
μελέτη ή καθορίζονται από την Υπηρεσία Επίβλεψης, καθώς επίσης και τον έλεγχο των 
συγκολλήσεων στο εργοτάξιο. 
 

(2) Χαλυβδοσωλήνες 
 
2.1 Οι χαλυβδοσωλήνες θα παράγονται από χαλυβδοταινία, φύλλα ή πλάκες θερμής εξέλασης 

και θα είναι χωρίς ραφή ή με ελικοειδή ραφή.  Σωλήνες με ευθείες και εγκάρσιες ραφές 
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αποκλείονται. Ο χάλυβας θα είναι ποιότητας THOMAS ST 37.2 κατά DIN 1621 ή GRADE 
B, σύμφωνα με την προδιαγραφή A-285 της  ASTM ή TS4/TW4, σύμφωνα με το Σ.Ε.Π. 
504-85 του ΕΛ.Ο.Τ. 

 

2.2 Η μέθοδος συγκόλλησης για την κατασκευή τους πρέπει να είναι μετωπική με ηλεκτρική 
αντίσταση ή με ηλεκτρική επαγωγή ή με βυθισμένο τόξο ελικοειδούς ραφής. 

 

2.3 Το  μήκος  των  σωλήνων  θα  είναι  από  3  -  16  m,  κατά  την  κρίση  της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 
2.4 Το πάχος ελάσματος των χαλύβδινων αγωγών θα είναι τουλάχιστον 6,3 mm. 
 

2.5 Οι  χαλυβδοσωλήνες  θα  ανταποκρίνονται  στα  εξής  πρότυπα  του  ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικό 
πρότυπο Ε.Π. - Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου Σ.Ε.Π.) και τις παραπομπές τους : 

•   ΕΛ.Ο.Τ. 496-92 (Ε.Π.) «Χαλυβδοσωλήνες - Πάχη τοιχώματος» 

•   ΕΛ.Ο.Τ. 497-82 (Ε.Π.) «Χαλυβδοσωλήνες - Εξωτερικές Διάμετροι» 

• ΕΛ.Ο.Τ. 504-85 (Σ.Ε.Π.) «Χαλυβδοσωλήνες με ή χωρίς ραφή για δίκτυα νερού, 
λυμάτων ή αερίων» 

•   ΕΛ.Ο.Τ. 541-90 (ΣΕΠ) «Χαλυβδοσωλήνες - Συστήματα ανοχών». 
 

Κατά την παραγωγή τους θα υφίστανται στο εργοστάσιο επιθεώρηση και τις δοκιμές 
από τον κατασκευαστή, με την παρουσία εκπροσώπου του Κυρίου του έργου, που 
προβλέπονται από το Σ.Ε.Π. ΕΛ.Ο.Τ. 504-85 και τα πρότυπα, που παραπέμπει. 

Η σύνδεση των σωλήνων καθορίζεται μετωπική (σόκορο) με ηλεκτροσυγκόλληση κατά 
ISO/TC44.   Γι’ αυτό οι σωλήνες πρέπει στα άκρα τους να είναι λοξοτομημένοι 
κατάλληλα (υπό γωνία 37,5º), ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος. 
 

2.6 Πριν από την παραγγελία των σωλήνων, ο Εργολάβος πρέπει να υποβάλλει στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα εξής στοιχεία : 

 

•   Τις διαστάσεις των σωλήνων (μήκη, εξωτερική διάμετρο και πάχος) 

•   Την ποιότητα χάλυβα 

•   Την μέθοδο παραγωγής 

• Την παραγγελόμενη ποσότητα (συνολικό βάρος, μήκος και αριθμό σωλήνων κατά 
διάμετρο) 

•   Το τελείωμα των άκρων 

•   Την προστατευτική αντιδιαβρωτική επένδυση (εσωτερικά & εξωτερικά) 

•   Το εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων 

•   Τις ισχύουσες Προδιαγραφές. 

Η παραγγελία και η προμήθεια των σωλήνων θα γίνει αφού η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία δώσει την έγκρισή της γι’ αυτό. 
 
2.7 Για τις ποιοτικές απαιτήσεις, που δεν καλύπτονται από πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ., οριστικά 

(Ε.Π.) ή σε σχέδιο (Σ.Ε.Π.), θα ισχύσουν αντίστοιχα εθνικά ή διεθνή (DIN, BS, ISO, 
κ.λ.π.). 

Στην περίπτωση αυτή, ο Εργολάβος πρέπει να τα γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία και να 
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υποβάλλει αντίγραφά τους. 
 

2.8 Προστατευτική Επένδυση 

Η προστατευτική εσωτερική και εξωτερική επένδυση θα γίνει σύμφωνα με την 
προδιαγραφή AWWA C - 203. Συνοπτικά, οι εργασίες είναι οι ακόλουθες : 

• Εσωτερική Επένδυση: Η  επιφάνεια των σωλήνων θα καθαριστεί, θα 
επιχρισθεί με PRIMER τύπου Α και θα επικαλυφθεί με βερνίκι από άσφαλτο 
λιθανθράκων (λιθανθρακόπισσα - coal tar enamel). 

• Εξωτερική Επένδυση: Η εξωτερική επιφάνεια θα καθαριστεί και μετά την 
προεπάλειψη  θα  επικαλυφθεί  με  βερνίκι  ορυκτής  πίσσας  και  με  διπλό στρώμα 
ταινίας από υαλοβάμβακα (Fibrous glass mat).  Όλα τα υλικά, η κατεργασία και η 
εφαρμογή τους θα είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς της AWWA C -203 και των 
προσαρτημένων σ’ αυτή παραρτημάτων Α1 και Α2 

ή 

θα φέρουν εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και πολυαιθυλένιο 
και εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρικά (τσιμεντοκονίαμα) κατά 
AWWA C - 210. 
 

 
(3) Έλεγχος και παραλαβή χαλυβδοσωλήνων 

 
3.1 Στο  εργοστάσιο του  κατασκευαστή, παρουσία εκπροσώπου του  Εργοδότη, γίνεται η 

λήψη των δοκιμίων και η διενέργεια επιθεώρησης και δοκιμών των σωλήνων, 
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παράγραφο 7 του Σ.Ε.Π. 504 του ΕΛ.Ο.Τ. 

Εάν  ο  κατασκευαστής είναι  εργοστάσιο του  εξωτερικού, ο  έλεγχος και  οι δοκιμές 
διενεργούνται από γραφείο ελέγχου, διεθνώς αναγνωρισμένο, που εκδίδει και το σχετικό 
πιστοποιητικό ελέγχου. 

Αν το εργοστάσιο δεν διαθέτει τα μέσα διεξαγωγής των δοκιμών, αυτές διενεργούνται σε 
κρατικά εργαστήρια, σε εργαστήρια ΑΕΙ ή σε ιδιωτικά, εξουσιοδοτημένα από Κρατική 
Αρχή. 

Σε κάθε περίπτωση, οι δαπάνες λήψης και αξίας των δοκιμίων και διεξαγωγής της 
επιθεώρησης και των δοκιμών, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

3.2 Εάν μία δοκιμή αστοχήσει, διενεργούνται δοκιμές σε διπλάσιο αριθμό δοκιμίων.  

Εάν και πάλι μια δοκιμή αστοχήσει, όλη η παρτίδα, που αντιστοιχεί στα δοκίμια, 
απορρίπτεται οριστικά. 

 
3.3 Η διαδικασία  ελέγχου  θα  είναι  απόλυτα  σύμμορφη  προς  τις  παραπάνω 

προδιαγραφές ή αυτές που θα έχουν γίνει αποδεκτές από την προσφορά του Αναδόχου. 

Εφόσον οι έλεγχοι αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, οι σωλήνες που 
εκπροσωπούνται από τα ελεγχόμενα δείγματα σημαίνονται κατάλληλα από τον 
διενεργούντα τον έλεγχο και γίνονται δεκτές για αποστολή στο εργοτάξιο. 

 

3.4 Φορτοεκφόρτωση και Μεταφορά 
 

Για να αποφευχθούν οι φθορές στην προστατευτική επένδυση, ο Ανάδοχος οφείλει να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των σωλήνων. 

Κατά την φορτοεκφόρτωση για την ανάρτηση θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί φαρδείς και 
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ισχυροί ιμάντες και πέδιλα ολίσθησης, κατάλληλα τοποθετημένα, για να μην φθαρεί η 
προστατευτική επένδυση.  Γυμνά καλώδια, αλυσίδες και άγκιστρα δεν πρέπει να 
έρχονται σε άμεση επαφή με την επένδυση. 

Οι σωλήνες θα φορτωθούν επιμελώς στο μεταφορικό μέσο πάνω σε κατάλληλα 
στηρίγματα.   Όλες οι επιφάνειες και στηρίξεις, που βρίσκονται σε επαφή με τους 
σωλήνες, θα προστατευθούν με κατάλληλα υλικά.   Οι σωλήνες δεν θα πρέπει να 
βρίσκονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους.   Η φόρτωση θα είναι τέτοια, ώστε να 
αποφεύγονται οι σχετικές μετακινήσεις των σωλήνων κατά την μεταφορά. 

 
(4) Χάραξη αγωγών - Σύνταξη οριζοντιογραφίας και κατά μήκος τομών 

 
4.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χαράξει επιτόπου τους αγωγούς, όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 της Τ.Π. Γ.1. 
 

Μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας των σχεδίων της επιτόπου χάραξης και 
πριν από την, κατά τμήματα, τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, θα υποβάλει   
οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:2000 ή 1:1000 και μηκοτομή σε κλίμακα 1:100 / 1:1000, 
(ύψη - μήκη) ή 1:200 / 1:2000, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, του 
αντίστοιχου τμήματος του αγωγού. 

Στα σχέδια αυτά, θα προσδιορίζεται ο τρόπος που πρόκειται να κατασκευαστεί ο 
αγωγός, τα μήκη κάθε σωλήνα, η ακριβής θέση και ο τρόπος των συνδέσεων, η γωνία 
απόκλισης των σωλήνων μεταξύ τους σε κάθε σύνδεση, τα ειδικά τεμάχια, τα σώματα 
αγκύρωσης, κ.λ.π.  Μόνο μετά από έγκριση των παραπάνω σχεδίων από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία επιτρέπεται στον Ανάδοχο η τοποθέτηση και σύνδεση των 
σωλήνων. 

 
4.2 Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ειδικών τεμαχίων καμπυλών μεγαλύτερης γωνίας 

από 45º, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη. 
 
4.3 Όπου στη μηκοτομή παρουσιάζονται αλλαγές κλίσεων του αγωγού, ο αγωγός θα 

κατασκευασθεί σε καμπύλη.  Η κατασκευή θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, που αναφέρεται για 
τις καμπύλες της οριζοντιογραφίας. 

 

4.4 Οι  αγωγοί  θα  κατασκευασθούν  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  μελέτης  ή 
τροποποιήσεις, που τυχόν θα ζητηθούν και θα εγκριθούν από την Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία κατά την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου 4.1. 

Οι αποκλίσεις του άξονα κατασκευασθέντος αγωγού από τον προβλεπόμενο άξονα δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 2 cm σε οριζοντιογραφία και το 1 cm σε μηκοτομή.  
Οπωσδήποτε δεν πρέπει να τοποθετηθεί σωλήνας με κλίση αντίθετη από την 
προβλεπόμενη. 

 
 

4.5 Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα βάση και τις κλίσεις, 
που προβλέπει η μελέτη. 

 

4.6 Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι τόσο, που να επιτρέπει την επικάλυψη του 
σωλήνα κατά 70-80 cm, τουλάχιστον, για να προστατεύεται ο σωλήνας από τον 
παγετό και τα κινητά φορτία. 

Σε μικρότερα βάθη ή όπου κρίνεται απαραίτητο από την εγκεκριμένη μελέτη ή την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, οι  αγωγοί  θα  περιβάλλονται από  σκυρόδεμα C12/15, 
σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς και τα κατασκευαστικά σχέδια. 
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(5) Τοποθέτηση και σύνδεση χαλυβδοσωλήνων και ειδικών τεμαχίων - Στερέωση 

- Αγκύρωση 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών, οι συγκολλητές θα υποστούν διαδικασία πιστοποίησης κατά 
προδιαγραφή ASME, ώστε να διαπιστωθεί η ικανότητά τους, σε εργαστήριο επιλογής του 
Αναδόχου. 
 

5.1 Πριν  από  την  τοποθέτησή  τους,  οι  σωλήνες  και  τα  ειδικά  τεμάχια  θα εξετάζονται 
επιμελώς με κρούση σφύρας, εάν είναι αβλαβείς. 

Δεν τοποθετούνται κατεστραμμένοι σωλήνες ή ειδικά τεμάχια ή εξαρτήματα. Όλοι οι 
σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα τοποθετούνται μέσα στην τάφρο με σχοινιά, προσεκτικά 
και χωρίς κρούσεις. 

 
5.2 Η άμεση έδραση των σωλήνων σε βράχους, πέτρες ή κατεστραμμένους τοίχους 

απαγορεύεται.   Τοποθετούνται σε στρώμα άμμου, πάχους 10-15 cm και περιβάλλονται 
με τέτοιο υλικό, όπως προβλέπεται στα σχέδια τυπικής διατομής της τάφρου. 

Η σχετική γι’ αυτό δαπάνη δεν περιλαμβάνεται στην τιμή τοποθέτησης των σωλήνων.  Οι 
σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται κατά την, υπό της Υπηρεσίας, καθοριζόμενη 
κατεύθυνση, έτσι ώστε οι αρμοί να αποτελούν ομόκεντρους κύκλους. 

 

5.3 Η  σύνδεση  των  σωλήνων  με  ηλεκτροσυγκόλληση θα  γίνεται  με  ιδιαίτερη προσοχή, 
ιδίως  στο κατώτερο άκρο του σωλήνα (το επί του εδάφους), για να εξασφαλισθεί η 
απόλυτη στεγανότητα και η αντοχή των σωλήνων σε πίεση. 

Η ηλεκτροσυγκόλληση, όπου προβλέπεται, θα γίνει και σε πολλά τεμάχια σωλήνων έξω 
από την τάφρο (πάνω σε ξύλινα τρίποδα, τοποθετούμενα εγκάρσια προς την τάφρο).  Η 
καταβίβασή τους στην τάφρο θα γίνεται με σχοινιά με κάθε προσοχή. 

Για την εκτέλεση των επιτόπου ηλεκτροσυγκολλήσεων, ισχύουν οι σχετικοί διεθνείς 
Κανονισμοί, όπως οι : 

• A.W.W.A.  201  TENTATIVE  A.W.W.A.  -  STANDARD  FOR  FABRICATED 
WELDED STEEL WATER PIPE. 

• A.W.W.A. C.206 STANDARD SPECIFICATIONS FOR FIELD WELDING OF 
STEEL WATER PIPE. 

•   U.S. BUREAU OF RECLAMATION : WELDING MANUAL, κ.λ.π. 
 

Τα ηλεκτρόδια θα είναι απόλυτα κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα 
με τους παραπάνω κανονισμούς και προδιαγραφές, οπωσδήποτε επενδεδυμένα. Γι’ 
αυτό, ο εργολάβος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την ποιότητα, το 
εργοστάσιο προέλευσης, καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά των ηλεκτροδίων, από τα 
οποία να προκύπτει η συμφωνία τους προς τους οικείους κανονισμούς. 

 

Η ηλεκτροσυγκόλληση θα γίνει στον αναγκαίο αριθμό στρώσεων, ανάλογα με το πάχος 
του ελάσματος και την μορφή του αρμού κατά τις οδηγίες των οικείων κανονισμών, 
πάντως όχι σε λιγότερες από δύο, από τις οποίες η πρώτη ομοκεντρικά και η δεύτερη 
κάθετα προς τον αρμό (ζιγκ-ζαγκ), ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια κατασκευή του αρμού 
και να αποφεύγεται η υπερθέρμανση των ελασμάτων. 

Το βάρος ηλεκτροδίων ανά mm αρμού, που θα καταναλώνεται, πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς τα καθοριζόμενα από τους οικείους διεθνείς κανονισμούς για κάθε 
τύπο αρμού. 

 
5.4 Μετά την εκτέλεση της συγκόλλησης και μετά τον έλεγχο των συγκολλήσεων θα γίνεται     



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – Τεύχος 4                                                                             Τεχνικές Προδιαγραφές Σελ. - 52 

 

αποκατάσταση     της     προστατευτικής     επένδυσης     των χαλυβδοσωλήνων, κατά 
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής τους, με υλικά του εργολάβου. Όμοια θα 
αποκαθίσταται η συνέχεια της προστατευτικής επένδυσης στην επιφάνεια των σωλήνων, 
όπου αυτή καταστράφηκε κατά τις μεταφορές, τους χειρισμούς τοποθέτησης, κ.λ.π. 

Για την εργασία αυτή, που εκτελείται από τον εργολάβο, αυτός δεν δικαιούται καμία 
πρόσθετη αποζημίωση, αφού αυτή περιλαμβάνεται στην αποζημίωση, που 
καθορίζεται από το οικείο άρθρο του Τιμολογίου για την κατασκευή της σωλήνωσης. 

 

5.5 Για τους υπόλοιπους τρόπους σύνδεσης (κοχλιωτή σύνδεση, κ.λ.π.) θα δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην στεγανότητα των αρμών των σωληνωτών αγωγών με την καλή και 
επιμελημένη εκτέλεση της εργασίας σύνδεσης. 

 

5.6 Ο  πυθμένας  της  τάφρου,  πριν  από  την  τοποθέτηση  των  σωλήνων,  θα 
συμπυκνώνεται. 

 

5.7 Γενικά, στα φρεάτια τα ειδικά τεμάχια θα είναι χαλύβδινα, οι μεταξύ τους συνδέσεις 
φλαντζωτές και η στερέωσή τους προς τα τοιχώματα των φρεατίων θα γίνεται με σιδηρές 
λάμες, γωνιακά, κ.λ.π. ή με σώματα αγκύρωσης από σκυρόδεμα C12/15. 

 

5.8 Η αγκύρωση των αγωγών σε ισχυρές κλίσεις εδαφών ή αλλαγές κατευθύνσεως γίνεται με 
μόνιμα ή προσωρινά γεύματα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

5.9 Οι αναγκαίες θλάσεις του άξονα του υδραγωγείου θα πραγματοποιούνται, κατ’ αρχή, με 
την παρεμβολή καμπύλων. Οι καμπύλες αυτές θα είναι τυποποιημένες (11¼º,  22½º,  
30º,  45º,  60º και  90º).  Ενδιάμεσες  τιμές  γωνιών  θα καλύπτονται, αφενός με 
συνδυασμό των παραπάνω τυποποιημένων καμπύλων, αφ’ ετέρου με κατάλληλη 
συγκόλληση των άκρων ακέραιων τεμαχίων χαλυβδοσωλήνων κομμένων λοξά. 

Αυτή η λοξή συγκόλληση επιτυγχάνεται, είτε με μία λοξή τομή ή, εφόσον πρόκειται για 
μικρή γωνία, με προσθήκη υλικού στο ένα άκρο του σωλήνα (εξωτερική παρειά της 
καμπύλης), είτε με αφαίρεση υλικού στην εσωτερική παρειά της καμπύλης. Έτσι, 
επέρχεται, μετά από την συγκόλληση των τεμαχίων των σωλήνων, στροφή του ενός 
τεμαχίου σε σχέση με το άλλο, που ενδεικτικά αναφέρεται εδώ, ότι δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 2º για διαμέτρους Φ300 και άνω. 

Αντίστοιχα, για διαμέτρους Φ150 έως Φ250 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3½º, για 
διαμέτρους Φ100 και Φ125 τις 5º και για διαμέτρους μικρότερες από Φ 100 τις 7º. 

 

5.10 Κοπή χαλυβδοσωλήνων 

Η κοπή των χαλυβδοσωλήνων θα γίνεται με μηχανικό σιδηροπρίονο. Απαγορεύεται η 
κοπή με συσκευή οξυγόνου – ασετυλίνης ή ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 

 

(6) Έλεγχος συγκολλήσεων στο εργοτάξιο 
 

6.1 Έλεγχος με μαγνητικά πεδία, υπέρηχους ή ακτίνες Χ 
 

Σε ποσοστό 5% τμήματος αγωγού 1.000 m θα ελέγχονται οι συγκολλήσεις στο 
εργοτάξιο με μαγνητικά πεδία, υπερήχους ή ακτίνες Χ από εργαστήριο επιλογής και 
δαπάνης του Αναδόχου και μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.   Η επιλογή 
των συγκολλήσεων γίνεται από την Επίβλεψη. 
 

Όρια αποδοχής σφαλμάτων 
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1. Ρωγματώσεις : Δεν επιτρέπονται 

2. Πόροι : Μεμονωμένοι μέχρι 1/3 Τ 

3. Συγκέντρωση πόρων : Όχι μεγαλύτερη 10 mm 

4. Διαμήκεις πόροι : Μήκος μέχρι 1/3 Τ 
5. Εγκλείσματα : Αποδεκτά μέχρι μήκος 1/3 Τ - Εγκλείσματα χαλκού δεν επιτρέπονται 

6. Ατελής τήξη : Δεν επιτρέπεται 

7. Ατελής διείσδυση : Δεν επιτρέπεται 

8. Καψίματα : Μέχρι βάθος 1,5 mm αποδεκτά 

9. Στάξιμο στη ρίζα : μέχρι 3 mm 
 
Σημείωση : Τ = πάχος ελάσματος 
 

Σε περίπτωση που οι ελεγχόμενες συγκολλήσεις παρουσιάζουν ένα σφάλμα, που ξεπερνά 
τα παραπάνω όρια αποδοχής, τότε διπλασιάζεται ο αριθμός των ελεγχόμενων 
κολλήσεων και επισκευάζεται η κόλληση. Εάν παρουσιαστεί πάλι σφάλμα, τότε ελέγχονται 
όλες οι κολλήσεις του τμήματος των 1.000 m και επισκευάζονται όλες οι κολλήσεις, που 
παρουσιάζουν σφάλμα. 

 

 

6.2 Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας 
 

 Μετά την αποπεράτωση τμήματος του σωληνωτού αγωγού, μήκους όχι 
μεγαλύτερου από 500 m, υποχρεούται ο εργολάβος να εκτελέσει σ’ αυτό 
δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των αρμών σε εσωτερική υδραυλική πίεση. Το 
ελάχιστον της πίεσης αυτής ορίζεται για τους χαλυβδοσωλήνες σε 25 atm. 

 Η διατήρηση της παραπάνω δοκιμαστικής πίεσης θα διαρκεί μέχρι να 
επιθεωρηθούν όλοι οι, υπό δοκιμή, αρμοί. 

 Κατά τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να έχει αποκλεισθεί κάθε δυνατότητα 
μετακίνησης του αγωγού (με κατασκευή των οριστικών και ενδεχόμενα 
προσωρινών σωμάτων αγκύρωσης, εκτέλεση της πρώτης φάσης της επίχωσης, 
κ.λ.π.). 

 Η εκκένωση του νερού από τον αγωγό, μετά την επιτυχή δοκιμή της 
υπερπίεσης, θα συντελεσθεί μέσω των κενωτηρίων του αγωγού ή και με φορητή 
αντλία, που εγκαθίσταται σε κατάλληλα σημεία του σωληνωτού αγωγού. 

 Τα προς δοκιμή όργανα, δηλαδή πλάκες, συσκευές έμφραξης, σωλήνες, αντλίες, 
μανόμετρα, νερό, κ.λ.π., οφείλει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος και να τα μεταφέρει 
στον τόπο, που θα χρησιμοποιηθούν, με δαπάνες του. 

 Κανένα τμήμα σωληνωτού αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε, εάν δεν γίνει 
προηγουμένως σε αυτό η δοκιμή πίεσης, απαγορεύεται δε απόλυτα κάθε επίχωση 
τάφρων, μέσα στις οποίες υπάρχει αγωγός, που δεν δοκιμάστηκε. 

 Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ελαττώματα στον σωληνωτό αγωγό κατά την 
δοκιμή, οι τάφροι θα παραμείνουν ακάλυπτοι, μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης 
στεγανότητα των αρμών του δοκιμαζόμενου τμήματος. 

 Κάθε  ατέλεια  εγκατάστασης  ή  σύνδεσης  ή  τυχόν  διάρρηξης  των σωλήνων, 
που θα παρατηρηθεί στις δοκιμές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάζει, με 
δαπάνες του, και να επαναλαμβάνει την δοκιμή μέχρι την πλήρη επιτυχία. 

 Για δοκιμές στεγανότητας θα συντάσσεται, πριν από την επαναπλήρωση των
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 τάφρων,    πρωτόκολλο    διαπίστωσης    του    ικανοποιητικού αποτελέσματος 
των δοκιμών, που διενεργούνται πάντοτε με την παρουσία του Αναδόχου και της 
Επίβλεψης. 

 

 

 

(7) Χαλύβδινα Ειδικά Τεμάχια 
 
7.1 Η ποιότητα και τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία των ειδικών τεμαχίων θα είναι η ίδια με 

τους χαλυβδοσωλήνες, στους οποίους συναρμόζονται. 
 

7.2 Τοποθέτηση 

Η τοποθέτηση των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων θα εκτελείται συγχρόνως με την 
τοποθέτηση των χαλυβδοσωλήνων του δικτύου και στις θέσεις, που προβλέπονται από 
την εγκεκριμένη μελέτη. 

Στα φρεάτια, τα ειδικά τεμάχια θα τοποθετούνται μετά την κατασκευή των φρεατίων,  
εκτός  από  τα  εγκιβωτιζόμενα  στα  τοιχώματά  τους,  που  θα τοποθετούνται πριν 
από την έκχυση του σκυροδέματος και θα στερεώνονται με επιμέλεια στον ξυλότυπο, για 
να αποκλεισθεί κάθε μετακίνησή τους. 

 

7.3 Σύνδεση 

Η σύνδεση των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων θα εκτελείται κατά τους τρόπους, που 
εμφαίνονται στα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, δηλαδή, είτε με ηλεκτροσυγκόλληση, 
εφόσον έχουν ευθέα άκρα, είτε, εφόσον απολήγουν σε ωτίδες, με παρεμβάσματα 
μολύβδου και κοχλιοφόρους ήλους. 

 

 

(8) Τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων και ειδικών τεμαχίων στο ύπαιθρο 
 
8.1 Όπου αυτό καθορίζεται από την εγκεκριμένη μελέτη, οι σωλήνες τοποθετούνται στο 

ύπαιθρο, σε κατάλληλα διαμορφωμένα υποστηρίγματα (μεταλλικά ή από σκυρόδεμα). 

8.2 Η   τοποθέτηση,   η   σύνδεση   και   δοκιμή   των   σωλήνων   γίνεται   όπως 
προσδιορίζεται στις    αντίστοιχες    παραγράφους    αυτής    της    Τεχνικής 
Προδιαγραφής, αφού πρώτα διαμορφωθούν τα υποστηρίγματά τους. 

8.3 Μεταξύ  του  σωλήνα  και  του  υποστηρίγματος  παρεμβάλλεται  φύλλο  από ελαστικό, 
ΡΡ ή ΡΕ, πάχους 5 - 10 mm. 

8.4 Στους   υπαίθριους   σωλήνες,   εκτός   από   την   εξωτερική   αντιδιαβρωτική 
προστασία,  που  κατασκευάζεται  στο  εργοστάσιο,  γίνεται  και  μία  ειδική εξωτερική 
προστασία (θερμική, υδραυλική και ηλιακή μόνωση), που η μορφή της καθορίζεται στα 
σχέδια της μελέτης και τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

8.5 Σωλήνες και ειδικά τεμάχια, που τοποθετούνται σε δεξαμενές (προθαλάμους - θαλάμους 
αποθήκευσης), δεν θα έχουν  εξωτερική προστατευτική επένδυση, αλλά  θα  
περιβάλλονται  με  δύο  στρώσεις  αντισκωριακής  βαφής  και  δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος.. 

 

 

(9) Καθοδική προστασία αγωγών 
 

9.1 Στην  αντίστοιχη  τιμή  μονάδος  του  εγκεκριμένου  τιμολογίου  προμήθειας, 
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τοποθέτησης και σύνδεσης των χαλυβδοσωλήνων περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση του   
χαλύβδινου  αγωγού  από   τον   κίνδυνο  ηλεκτρολυτικής διάβρωσης με την εφαρμογή 
συστήματος καθοδικής προστασίας. 

9.2 Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  χωρίς  καμία  πρόσθετη  αποζημίωση,  να 
απομονώσει κατά τμήματα τον αγωγό και τα φρεάτια, με ειδικές μονωτικές φλάντζες, να 
εγκαταστήσει, επί του αγωγού και μέσα σε ειδικά φρεάτια, τα ηλεκτρόδια που θα 
χρησιμοποιήσει για τις μετρήσεις διαφοράς δυναμικού, να προβεί σε αναλύσεις 
χαρακτηριστικών δειγμάτων του εδάφους και στις απαραίτητες μετρήσεις και με βάση τα 
στοιχεία, που θα συλλέξει, να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση πλήρη 
Οριστική Μελέτη και τα Σχέδια του απαιτούμενου συστήματος καθοδικής προστασίας, 
συντεταγμένη από έμπειρο μηχανικό, που έχει εκπονήσει παρόμοιες μελέτες. 

9.3 Μετά  την  έγκριση  της  παραπάνω  μελέτης,  ο  Ανάδοχος  θα  προβεί  στην 
κατασκευή του συστήματος, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.  Καθορίζεται ότι η 
ποσότητα του υλικού της ανόδου πρέπει να είναι τόση όση απαιτείται για λειτουργία του 
συστήματος επί δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
επιβαρύνει τον Κύριο του έργου. 

 

(10)  Περιλαμβανόμενες εργασίες και δαπάνες 
 
10.1 Στην  τιμή  μονάδος  του  Τιμολογίου,  για  την  κατασκευή  αγωγών  από 

χαλυβδοσωλήνες, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 
τους, σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και οι 
έρευνες, μετρήσεις, η μελέτη και η κατασκευή της καθοδικής προστασίας του αγωγού. 

 

10.2 Κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες : 

• Η προμήθεια, έλεγχοι και δοκιμές, μεταφορά στην περιοχή των έργων, 
αποθήκευση και μεταφορά επιτόπου των έργων των σωλήνων, των πάσης φύσεως 
συνδέσμων   και   των   ειδικών   χαλύβδινων   τεμαχίων,   του προβλεπόμενου 
τύπου και κλάσεως, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής του 
αγωγού (δεν περιλαμβάνονται ειδικά τεμάχια πέραν εκείνων, που χρησιμοποιούνται 
επί της χάραξης του αγωγού). 

• Η κοπή των σωλήνων και, γενικώς, η χρησιμοποίηση, όπου απαιτείται, 
σωλήνων μήκους μικρότερου του κανονικού ή η κοπή για διαμόρφωση θλάσεων του 
αγωγού της παραγράφου 5.9. 

• Η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων, με την 
δημιουργία φωλεών στα σημεία σύνδεσης. 

• Γενικώς, τα έργα απομάκρυνσης επιφανειακών και υπεδαφίων υδάτων. 

• Οι πρόσθετες εργασίες και επιβαρύνσεις για την κατασκευή αγωγού σε δυσχερή 
εδάφη μεγάλων, κατά μήκος, κλίσεων, κ.λ.π., ως π.χ. για τον αγωγό πλήγματος. 

• Οι πάσης φύσεως δοκιμές για την παραλαβή των υλικών και οι πάσης φύσεως 
δοκιμασίες των κατασκευασθέντων αγωγών, περιλαμβανομένων και όποιων   
προσωρινών   κατασκευών   (σώματα   αγκύρωσης,   κ.λ.π.) απαιτούνται για τις 
δοκιμασίες. 

• Ο καθαρισμός των αγωγών και η πλήρωσή τους με νερό, μετά την επιτυχή 
διεξαγωγή των δοκιμών. 

• Η τοποθέτηση μονωτικών φλαντζών και ηλεκτροδίων, έρευνες, μετρήσεις, οριστική 
μελέτη και κατασκευή καθοδικής προστασίας του αγωγού. 

 

 

(11)  Επιμέτρηση – Πληρωμή 
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11.1 Η   επιμέτρηση   των   αγωγών   θα   γίνεται   σε   μέτρα   μήκους,   πλήρως 
εγκατεστημένων αγωγών, ανάλογα με τον τύπο, την κλάση ή σειρά και την διάμετρο 
των σωλήνων. 

Διευκρινίζεται ότι, αν παρεμβάλλονται φρεάτια, επιμετράται το μεταξύ των φρεατίων 
πραγματικό μήκος, περιλαμβανομένου και του μήκους του ειδικού συνδέσμου ένωσης 
σωλήνων - φρεατίων. 

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον, κατά τα ανωτέρω, επιμετρούμενο αριθμό μέτρων 
μήκους αγωγών επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος του Τιμολογίου, περιλαμβανομένου και 
του μήκους των επί του αγωγού ενσωματωμένων χαλύβδινων ή χυτοσιδηρών ειδικών 
τεμαχίων (καμπύλων), που χρησιμοποιούνται  για  την  αλλαγή  κατεύθυνσης  του  
αγωγού  (σε οριζοντιογραφία και κατά μήκος τομή), όπως προβλέπεται στη μελέτη, 
καθώς επίσης και για απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η παρέκκλιση εμποδίων πάσης 
φύσεως, που θα παρουσιαστούν κατά την εκσκαφή. 

 
 

 

2.7 Π.8 - ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 

1.      Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα φρεάτια του δικτύου άρδευσης. Τα  φρεάτια  
αυτά  θα  κατασκευαστούν   από  τον  Ανάδοχο   στις  θέσεις  που ορίζονται από τα εγκεκριμένα 
σχέδια ή όπου αλλού ήθελε ορίσει η  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία. 

Το εσωτερικό ύψος του φρεατίου είναι μεταβλητό  ενώ στην απόληξη  τους περίπου 20 - 25 εκ.  
κάτωθεν  της ασφάλτου  κατασκευάζεται  λαιμός  εσωτερικής  διαμέτρου  60  εκ.    Επί  της οπής 
τοποθετείται  το χυτοσιδηρό κάλυμμα στην τελική στάθμη της οδού. 

 

2.      Τρόπος κατασκευής και εργασίες για εκτέλεση 

Τα διάφορα  φρεάτια  και λοιπά τεχνικά έργα θα κατασκευαστούν  με την μορφή,  διαστάσεις κλπ. 
που προβλέπονται  στα σχέδια  της μελέτης. Ο ανάδοχος  υποχρεούται  στην εφαρμογή των 
προβλεπόμενων  τύπων από την μελέτη τόσο ως προς την μορφή τους όσο και ως  προς την 
σύνθεση των σκυροδεμάτων σκυρόδεμα C16/20,  κλπ. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει την ευστάθεια των διαφόρων τεχνικών 
έργων σε άνωση θέτοντας προς έγκριση στην Υπηρεσία, εφ'  όσον υπάρχει σχετική ανάγκη, τα 
προσθετά μέτρα που προτείνει. 

Απαγορεύεται οι χρήση τσιμεντοσωλήνων και προκατασκευασμένων Στοιχείων όπως (πλάκα, 
προκατασκευασμένο κωνικό λαιμό, είτε σε πλάκα και κυκλικό λαιμό, προκατασκευασμένα η χυτά 
επί τόπου του έργου.) Εξαίρεση αποτελεί η ανωδομή στην οποία σε συνεννόηση με την 
επιβλέπουσα υπηρεσία θα αποφασιστεί σε ποιες περιπτώσεις απαιτούνται 
προκατασκευασμένα στοιχεία για την εύκολη αφαίρεσή τους σε περίπτωση 
αντικατάστασης συσκευών του δικτύου.  Για την κατασκευή  των τοιχωμάτων των φρεατίων  
και λοιπών  τεχνικών  έργων  είναι υποχρεωτική  η χρήση εξωτερικού  ξυλοτύπου. Η  
συμπύκνωση   θα  γίνεται  με  εγκεκριμένου   τύπου  δονητές   μάζας ή  επιφανειακούς   και  από  
ειδικευμένο   προσωπικό   για  την  αποφυγή   διαχωρισμού   των αδρανών   εξ   αιτίας   
παρατεταμένης   δόνησης   ή  κακής   τοποθέτησης   του  δονητή. Στην περίπτωση που δεν 
μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικός ξυλότυπος αυτό θα γίνεται μόνο μετά από  την  έγκριση   της  
υπηρεσίας   σε  αυτή  την  περίπτωση   ρητά  αναφέρεται  ότι  δεν δημιουργούνται οικονομικές  ή  
άλλης φύσεως αξιώσεις για τον Ανάδοχο λόγω προσθέτων εκσκαφών,   σκυροδέματος,   
διαμόρφωσης   παρειών   ορύγματος   κ.λ.π.   ενώ   επιβάλλεται αυστηρά  η  τήρηση  του  
προβλεπόμενου   πάχους  των  τοιχωμάτων.   Παραμένει  όμως  το δικαίωμα  στην  Επιβλέπουσα 
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Υπηρεσία  να   ζητήσει  την κατασκευή εξωτερικού τύπου. Δεν πληρώνεται ο εξωτερικός 
ξυλότυπος σε καμία περίπτωση  από την στιγμή που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. 

Η   κατασκευή  των  συμβολών  στις  στάθμες  ροής,  η  άρτια  σύνδεση  των αγωγών  με  τα 
φρεάτια  καθώς  και  η στεγάνωση των φρεατίων θα γίνονται με σχολαστική επιμέλεια. 

Κάθε κακοτεχνία ή διαρροή θα συνεπάγεται ανακατασκευή  ολόκληρου  του τμήματος επί του 
οποίου  είναι  η κακοτεχνία ή διαρροή. 

Ως  προς  τους κάθε τύπου λαιμούς  των  φρεατίων επιβάλλεται η με επιμέλεια  προσαρμογή τους  
στο  κυρίως  σώμα του φρεατίου, ιδιαίτερη  δε  προσοχή  θα  δίνεται  στο  απαιτούμενο ύψος 
κατασκευής   τους, ανάλογα   με την προβλεπόμενα  ερυθρά  γραμμή της οδού ή άλλων οδηγιών 
που θα δοθούν από την Υπηρεσία. Πρόσθετη εργασία,  που   θα   ήθελε  απαιτηθεί από   τη   μη 
τήρηση των ανωτέρω  οδηγιών   συνεπάγεται   την   με δαπάνες  του Αναδόχου εκτέλεσή της, 
χωρίς άλλη διαδικασία. 

Με  σχολαστική   ακρίβεια   θα  τοποθετηθεί και το πλαίσιο υποδοχής  των καλυμμάτων  ώστε να 
αποφεύγονται κυκλοφοριακές  ανωμαλίες, θόρυβοι η πρόκληση δυστυχημάτων. 

Για αυτά, εφόσον δεν  καθορίζεται  από  την  μελέτη  ο τύπος και θέση τους, ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται να προβεί  στην κατασκευή τους χωρίς έγγραφη εντολή του εργοδότη με την οποία θα 
δίνονται  ακριβή και πλήρη στοιχεία. 

Η  κατασκευή  των  πλευρικών  τοιχωμάτων  θα  γίνεται  συγχρόνως  με  τον  πυθμένα  για να 
υπάρξει καλή πρόσφυση και στεγανότητα με το σκυρόδεμα της βάσης. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης  και εφόσον  το σκυρόδεμα  της βάσης έχει πήξει τόσο ώστε να μη μπορεί να 
επιτευχθεί  καλή πρόσφυση  και στεγανότητα  με τα τοιχώματα οι αρμοί διακοπής  μεταξύ  της 
βάσης και των πλευρικών τοίχων αφού καθαριστούν   επιμελώς θα επιχρίονται με ειδικό 
συγκολλητικό σκυροδέματος  (π.χ. εποξειδική  ρητίνη)  πριν  από  τη διάστρωση  του 
σκυροδέματος των  πλευρικών   τοίχων.  Η  ίδια  διαδικασία  θα  τηρηθεί  και  για  τους  τυχόν 
υπόλοιπους αρμούς διακοπής εργασίας κατά την κατασκευή του φρεατίου. 

Τα τοιχώματα και ο πυθμένας  των φρεατίων  προβλέπονται  οπλισμένα.  Το   σκυρόδεμα  θα 
είναι κατηγορίας τουλάχιστον C16/20. 

Η υπόβαση του φρεατίου θα διαμορφώνεται  κατάλληλα  με τη χρησιμοποίηση  σκυροδέματος 
εξομάλυνσης C16/20. 

Όλες  οι χωματουργικές   εργασίες   που   απαιτούνται   για την   κατασκευή   των   φρεατίων 
αυτών   , όπως   εκσκαφή   και  επανεπίχωση  ,  άρση   και  ανακατασκευή   οδοστρωμάτων, 
αντλήσεις κλπ. , θα  εκτελεσθούν  σύμφωνα  με  τους  όρους  των  αντίστοιχων  Τ.Π.  για  τις 
εργασίες  αυτές. 

Η   κατασκευή   των   φρεατίων   αυτών   απαιτεί εκτός   των   χωματουργικών και   την 

εκτέλεση  των  εξής  εργασιών: 

• Κατασκευές  από  άοπλο  και  οπλισμένο  σκυρόδεμα. 

• Σιδηρός  οπλισμός. 

• Ξυλότυποι  επίπεδης  και  καμπύλης  επιφάνειας. 

• Χυτοσιδηρα  καλύμματα  φρεατίων 

•  Μονώσεις, 

Για τον τρόπο  εκτέλεσης   των  εργασιών   αυτών   ισχύουν   τα  αναφερόμενα   στις  σχετικές 
Τ.Π. ή  τα άρθρα  του  συμβατικού  Τιμολογίου. 

 

3. Χυτοσιδηρά καλύμματα - βαθμίδες 
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Η  ποιότητα   του   χυτοσίδηρου   ο   τρόπος   χύτευσης  , οι δοκιμές ελέγχου θα ακολουθούν τους 
ισχύοντες κανονισμούς και την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 

Τα  καλύμματα θα εδράζονται επί των λαιμών των φρεατίων ως εξής  : 

• Σε κάθε άλλη  περίπτωση θα εδράζονται πάνω στους λαιμούς των φρεατίων με παρεμβολή 
κυκλικού περιλαίμιου μικρού ύψους από σκυρόδεμα, που προορίζεται να συγκρατεί στερεά 
συνδεδεμένο  με το οδόστρωμα  το πλαίσιο  του καλύμματος,  ανάλογα  με τη διατομή  του 
λαιμού.   Στο  περιλαίμιο  αυτό  μετά  την  κατασκευή   του,  θα  στερεώνεται  με  το  επίσης 
χυτοσίδηρο πλαίσιο ή η στεφάνη εδράσεως του καλύμματος. 

 

4.      Στεγανωτικά μάζης σκυροδέματος 

Σε οπλισμένα  μέρη  των χυτών  φρεατίων  ακαθάρτων  προβλέπεται  η  χρήση  στεγανωτικού 
μάζας της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

5.      Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Η πληρωμή των φρεατίων θα γίνεται με βάση τα επιμετρηθέντα  ξεχωριστά για κάθε  φρεάτιο και 
τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές του τιμολογίου . 

Οι  παραπάνω τιμές μονάδας αποτελούν   την  πλήρη   αποζημίωση του  Αναδόχου   και 
περιλαμβάνουν      τις  δαπάνες   για  όλες   τις  εργασίες   και  τα  υλικά,  μηχανήματα   που 
αναφέρθηκαν προηγούμενα  και  που  απαιτούνται   για  πλήρη  και  έντεχνη  κατασκευή. 

Εφ'  όσον δεν ορίζεται  διαφορετικά αλλού,  επιμετρώνται   και  πληρώνονται   με  βάση αναλυτική  
επιμέτρηση  των εκτελεσθέντων εργασιών  σύμφωνα με  την παρούσα  Τ.Π., τα σχέδια της 
Μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης  και τις εντολές της Υπηρεσίας . 

Δεν  θα  γίνεται  καμμιά   επιμέτρηση   και  πληρωμή   για  τις  επί  πλέον  ποσότητες  στην 
περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  κατασκεύασε  περισσότερα  των  οριζόμενων  στην  μελέτη,  η 
φρεάτια μεγαλύτερων διαστάσεων ή με μεγαλύτερη  ποσότητα οπλισμού από ότι προκύπτει από 
τα εγκεκριμένα σχέδια χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

 

 

2.8 Π.9 - ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 
 

(1) Αντικείμενο 

1.1 Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωμάτων αγκύρωσης αγωγών 
πίεσης, όπως απεικονίζονται στο σχέδιο Τ.7 της μελέτης. 

Σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις των αγωγών, όπου, λόγω 
χάραξης ειδικών τεμαχίων ή μεγάλης κατά μήκους ή οριζοντιογραφικής κλίσης, υπάρχει 
κίνδυνος να μετακινηθούν οι σωλήνες. 

 

1.2 Γενικά, σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν στις θέσεις και με τις διατάξεις, που  
προβλέπει  η  εγκεκριμένη  μελέτη  ή  σε  άλλες  αντίστοιχες  θέσεις,  σε περίπτωση 
τροποποιήσεων των χαράξεων ή των μηκοτομών και σε όσες συμπληρωματικές θέσεις θα 
κριθεί αναγκαίο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

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 
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άλλων συμπληρωματικών σωμάτων αγκύρωσης ή τροποποιήσεων των προβλεπόμενων 
και να τα κατασκευάσει, εφόσον θα πάρει την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
ευθυνόμενος για κάθε ζημιά από έλλειψη σωμάτων αγκύρωσης ή κατασκευή ανεπαρκών, 
εφόσον δεν ζήτησε έγκαιρα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία έγκριση για την κατασκευή 
τους. 

1.3 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 επιτόπου 
του έργου συνθήκες και μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να κατασκευάσει 
τα σώματα αγκύρωσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρότασή 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 C12/15, για το οποίο 

ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές Προδιαγραφές. 

Για τους σιδερένιους οπλισμούς ισχύουν, επίσης, οι αντίστοιχες  σχετικές Προδιαγραφές. 

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 επιπλέον εκσκαφή θα γεμίσει με σκυρόδεμα C12/15, απαγορευμένο απόλυτα 
το γέμισμα της επιπλέον 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 στο σκυρόδεμα οι συνδέσεις των σωληνώσεων, για να είναι εύκολος ο έλεγχος 
της στεγανότητας των συνδέσεων.  Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από   έγκριση  
της   Διευθύνουσας  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. 

(3) Περιλαμβανόμενες εργασίες 
Οι απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης είναι η επιπλέον του 
σκάμματος του αγωγού, εκσκαφή, σε οποιοδήποτε έδαφος και βάθος από την επιφάνεια του 
εδάφους, οι απαιτούμενοι ξυλότυποι αντιστήριξης της εκσκαφής και διαμόρφωσης του σώματος 
κατά την έκχυση του σκυροδέματος, ο οπλισμός, το σκυρόδεμα C12/15 και η επανεπίχωση της, 
επιπλέον του σκάμματος, εκσκαφής με συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφών.  
 

(4) Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Για όλες τις παραπάνω εργασίες, ελέγχους και δοκιμές, χρήση και μεταφορά οποιουδήποτε 
εξοπλισμού επιτόπου των έργων, υλικά και μικροϋλικά επιτόπου των έργων, ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται αποζημίωση. 

Οι εργασίες, που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, δεν επιμετρούνται, 
ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως, διότι οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί σε άλλες τιμές μονάδος 
του Τιμολογίου.  
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2.9 Π.10 - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ ή ΜΕ ΣΙΔΗΡΑ 
ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ KRINGS 
 

1.      Αντικείμενο 
 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή    αφορά στην κατασκευή περιφράγματος  μεταλλικών 

πασσαλοσανίδων   για  την  αντιστήριξη  των  πρανών  βαθιάς  εκσκαφής,  φρεατίων,  τάφρων 

αγωγών  και  λοιπών  τεχνικών  έργων  σε  περιοχές  υπογείων  υδάτων  υψηλής  στάθμης  και 

χαλαρού εδάφους, όπου η αντιστήριξη με ξύλινα ζεύγματα δεν είναι δυνατή. Στη συνέχεια 

αναφέρεται σε αντιστηρίξεις που γίνονται  με μεταλλικά στοιχεία τύπου KRINGS ή αναλόγου. 

 

2.      Προκαταρκτικές εργασίες αντιστήριξης 
 
Ο Ανάδοχος προτού αρχίσει τις χωματουργικές  εργασίες   σε περιοχές με τα ως άνω 

χαρακτηριστικά (χαλαρότητα εδάφους, υψηλή στάθμη   υπογείων υδάτων κ.λ.π) όπου η αντιστήριξη  

με μεταλλικά στοιχεία καθίσταται αναπόφευκτη   υποχρεούται  να υποβάλει προς έγκριση  στην  

Υπηρεσία   κατασκευαστική   μελέτη  για  το  σύστημα   αντιστήριξης,   που  θα περιλαμβάνει  

στοιχεία  για  την  φύση  του  υπεδάφους,  στατικούς  υπολογισμούς, κατασκευαστικά  σχέδια με 

λεπτομέρειες  του τρόπου   κατασκευής  και αποσύνδεσης,  καθώς και λεπτομερές πρόγραμμα  

των εργασιών κατασκευής της αντιστήριξης σε συνδυασμό με τις εργασίες εκσκαφής και 

σκυροδέτησης. 
 

Σε  περίπτωση  άμεσου  κινδύνου    κατάπτωσης  της  παρειάς  του  σκάμματος,  ο  Ανάδοχος 

μπορεί   να  εκτελέσει   την  εργασία   αντιστήριξης   χωρίς     προέγκριση   του  Επιβλέποντος 

Μηχανικού,  και ο οποίος μπορεί να κρίνει εκ των υστέρων  για το δικαιολογημένο  ή μη της 

άμεσης  και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση εκτέλεσης της αντιστήριξης. 
 

Οι συνέπειες  για κάθε  κατάπτωση  παρειάς   ορύγματος  (εργατικά  ατυχήματα,  ζημιές  προς 

τρίτους κ.λ.π) σε οποιαδήποτε  περίσταση,  σε συνθήκες αντιστήριξης  ή   μη και η οποία δεν 

ήταν δυνατόν να αποφευχθεί   για οποιονδήποτε  λόγο, βαρύνουν αποκλειστικά  τον Ανάδοχο, εφ'  

όσον δεν ζήτησε εγκαίρως σχετική έγκριση   ή δεν προέβη  αυτεπάγγελτα   στην έγκαιρη λήψη 

μέτρων για την αποφυγή της κατάπτωσης. 

 

3.      Τύποι - κατασκευή  αντιστήριξης 
 

Η αντιστήριξη των παρειών γίνεται με έμπηξη στο έδαφος μεταλλικών πασσαλοσανίδων 

εγκεκριμένου  τύπου για την δημιουργία  περιφράγματος  στεγανότητας  και μεταλλικά στοιχεία 

αντιστήριξης (δακτύλιοι, σύνδεσμοι, αντηρίδες) καταλλήλων διατομών, στις θέσεις που θα υποδείξει 

ο Ανάδοχος και γίνουν αποδεκτές από την Επίβλεψη. Οι πασσαλοσανίδες  και τα μεταλλικά 

στοιχεία αντιστήριξης θα είναι καινούργια σε άριστη κατάσταση,  χωρίς ελαττώματα, στρεβλώσεις, 



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – Τεύχος 4                                                                             Τεχνικές Προδιαγραφές Σελ. - 61 

 

παραμορφώσεις. 
 

Αν ο Ανάδοχος  προτίθεται να προσκομίσει  μεταχειρισμένες  πασσαλοσανίδες  θα πρέπει να το  

γνωρίσει   εγκαίρως   στην   Υπηρεσία   για  να   γίνουν  οι  σχετικοί   έλεγχοι   στην   πηγή 

προέλευσης και να λάβει την  έγκριση για την χρησιμοποίηση  τους. 
 

Η  αποδοχή  από  την  Υπηρεσία  της  προτεινόμενης   προμήθειας  πασσαλοσανίδων   και  η 

έγκριση  των  σχετικών  υπολογισμών   δεν  απαλλάσσει     τον  Ανάδοχο     της  αποκλειστικής 

ευθύνης  του για την έντεχνη   και ασφαλή  εκτέλεση  του έργου, κυρίως από τις πραγματικές 

συνθήκες  λειτουργίας  αυτού  (διαφορά  υδροστατικών  πιέσεων,  αντιστήριξη  με άντληση  και 

πιθανή χαλάρωση  του εδάφους, προστασία παλαιών οικοδομών κ.λ.π) 

 
 

4.      Αντιστηρίξεις με μεταλλικές μπάρες τύπου Krings 
 

4.1    Εφαρμογή 
 

Οι αντιστηρίξεις  τύπου  Krings εφαρμόζονται  συνήθως  στα  ορύγματα  των αγωγών 

αποχέτευσης (ομβρίων και ακαθάρτων ) σε βάθη εκσκαφής   μεγαλύτερα των 1,75 μ. 

λαμβανομένου υπόψη κατά  την  επιμέτρηση θα αφαιρεθεί ένα  μέτρο  (1,00 m) από  τη 

στέψη του  χάνδακα, σε συνδυασμό  με την φύση   του εδάφους,  την στάθμη  των υπόγειου 

υδάτινου ορίζοντα  και την αποφυγή  ανάληψης  του κινδύνου καταπτώσεων,  κατά τον χρόνο των 

εργασιών  μόρφωσης  του πυθμένα  και των παρειών   του σκάμματος  από χειρώνακτες εργάτες. 

Σε ειδικές περιπτώσεις ασταθών και προβληματικών εδαφών μπορούν να κατασκευαστούν   

αντιστηρίξεις   αυτού του τύπου σε βάθη μικρότερα   των 1,75 μ., εφ'  όσον οποιοσδήποτε άλλος 

οικονομικότερος τρόπος αντιστήριξης (π.χ. ξυλοζεύγματα) κριθεί αναποτελεσματικός. 
 

Σε κάθε περίπτωση πάντως ανεξαρτήτως βάθους σκάμματος   οι αντιστηρίξεις  τύπου  Krings 

πραγματοποιούνται με  πρόταση  του Αναδόχου  και έγκριση  της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας όσο 

αφορά τον τύπο και το πλάτος αντιστήριξης. 
 

Ο   ανάδοχος    μπορεί   να   χρησιμοποιήσει    αντιστήριξη    του   εγκεκριμένου    τύπου   αλλά 

μεγαλύτερου  πλάτους. 
 

Στην  περίπτωση  αυτή  όμως  δεν  πληρώνεται   ιδιαιτέρως   τις  παραπάνω   προκύπτουσες 

εκσκαφές και  τα προϊόντα επίχωσης. 

 
 

4.2    Εγκατάσταση συστήματος. Μέτρα ασφαλείας 
 

Ιδιαίτερη  μέριμνα,  προσοχή,  αλλά και εμπειρία  από προηγούμενες  εφαρμογές  απαιτούνται για  

την  εγκατάσταση   και  λειτουργία   του  συστήματος   καταβίβασης   και  ανέλκυσης   των 

μεταλλικών μπαρών αντιστήριξης. Η σταδιακή  καταβίβαση  των μπαρών   θα  πρέπει  να  

εναρμονίζεται    με  την πρόοδο    του βάθους   εκσκαφής  από τον εκσκαφέα   που εξαρτάται από   

τις συνθήκες   του εδάφους   και την ύπαρξη εμποδίων  εντός αυτού (π.χ μεμονωμένοι βράχοι) . 
 

Οι μπάρες κατέρχονται στο προβλεπόμενο από τις κατασκευαστικές μηκοτομές βάθος, με ανάλογο 
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ρυθμό και συνεχή παρακολούθηση   για την ασφάλεια εκ των καθιζήσεων   των εκατέρωθεν  του 

σκάμματος   τμημάτων   των οδών και των γειτονικών οικοδομών,  λόγω των δονήσεων  που 

δημιουργούνται  κατά την κάθοδο αυτών (μπαρών) . 
 

Παρομοίως  η ανέλκυση  των μπαρών,   όπως   και η εξολκή   των πασσαλοφραγμάτων,  θα 

πρέπει  να  γίνονται  υπό  την  επίβλεψη   έμπειρων   τεχνικών,  μετά  την  τοποθέτηση     των 

σωλήνων  και    την επίχωση  του  σκάμματος,  με  ρυθμό  ανέλκυσης    εξαρτώμενο  από  την 

ποιότητα  του εδάφους  προς αποφυγήν καθιζήσεων  εκατέρωθεν του σκάμματος. 
 

Οι  μπάρες  θα  πρέπει  να  έχουν  τις  απαιτούμενες  διαστάσεις    και  πάχη    ώστε  να  είναι 

ασφαλείς   σε κάθε περίπτωση βάθους   εκσκαφής   και ποιότητας του εδάφους. Ο Ανάδοχος προ  

της  χρήσης    του  τύπου  αυτής  της  αντιστήριξης     θα  πρέπει  να  προσκομίσει  στην Υπηρεσία  

πιστοποιητικά  προηγούμενων  επιτυχών  εφαρμογών  και  τους  σχετικούς υπολογισμούς από 

τους οποίους θα αποδεικνύεται η επάρκειά των. 

 

 

2.10 Π. 11   -  ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΑΤΟΣ 

 
Άρθρο 1 : Γενικά Χαρακτηριστικά  

Αφορά προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμενης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής 

ύδρευσης-άρδευσης βαρέως τύπου. Όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαραίτητο να 

πληρούνται.  Η δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστη χωρητικότητα διακοσίων πενήντα (250) κυβικών 

μέτρων. Η  μέγιστή της διάμετρος θα είναι 11,00 m ενώ το μέγιστο ύψος συμπεριλαμβανομένου του κώνου 

σκεπής 3,60 m. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναλύονται στα κατωτέρω επιμέρους άρθρα αφορούν τα ελάχιστα αναγκαία 

τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, προκειμένου να προσδιορισθεί αντικειμενικά και με τρόπο που να 

ανταποκρίνεται στην χρήση. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή λαμβάνει υπόψη της τις πλέον σύγχρονες και 

ευρέως εφαρμοσμένες μεθόδους και τεχνικές ως επίσης και τα πλέον σύγχρονα υλικά. 

Η δεξαμενή θα είναι κυκλικής διατομής για λόγους καλύτερης κατανομής των φορτίων αλλά και για αποφυγή 

ηλεκτροσυγκολλητών γωνιών. Θα έχει κυλινδρικό σχήμα, στεγανή σκεπή και στο εσωτερικό θα τοποθετηθούν 

θερμοπλαστικές μεμβράνες για την επίτευξη της στεγανοποίησης. Γίνεται αναλυτική περιγραφή κατωτέρω. Τα 

έξοδα μεταφοράς – εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τιμολογίου. 

Η μέθοδος κατασκευής που προτείνεται από την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή είναι απλή, συνήθης, 

εφαρμοσμένη και παρέχει την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο συμμετέχοντα να την ακολουθήσει και 

υλοποιήσει ευκόλως. 

Η εφαρμογή υλικών σύγχρονης τεχνολογίας που προδιαγράφονται στην παρούσα μελέτη, παρέχει χαμηλό 

κόστος, αξιόπιστες κατασκευές, μακροχρόνιες εγγυήσεις και μακρό χρόνο ζωής. 

 

 

Άρθρο 2 : Μέθοδος Κατασκευής 

Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από συναρμολογούμενα μεταλλικά ελάσματα, μεταλλική σκεπή και 

θερμοπλαστικές μεμβράνες στεγανοποίησης. Η κατασκευή / συναρμολόγηση θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης. 
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Η παρούσα προτεινόμενη μέθοδος κατασκευής είναι η πιο σύγχρονη τεχνολογική μέθοδος, η οποία παρέχει 

πλήρη προστασία από την διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών, προστασία του περιεχομένου και 

μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφαλούς λειτουργίας. Σε επίπεδο και οριζοντιωμένο έδαφος θα κατασκευαστεί βάση 

οπλισμένου σκυροδέματος ελάχιστου πάχους 0.20m και διαμέτρου 2,00 μεγαλύτερη της διαμέτρου της 

δεξαμενής για την τοποθέτηση αυτής. 

 

Άρθρο 3 : Πλευρικό πλαίσιο 

Το εξωτερικό μέρος της δεξαμενής θα απαρτίζεται από επίπεδα μεταλλικά ελάσματα πάχους 3,00 mm κατ’ 

ελάχιστον και απαραιτήτως με επιψευδαργύρωση θερμού γαλβανίσματος Ζ400 βάσει του προτύπου EN ISO 

1461. Τόσο το ζητούμενο ελάχιστο πάχος των ελασμάτων όσο και η ζητούμενη ελάχιστη επιψευδαργύρωση 

αυτών απαιτούνται με σκοπό την αυξημένη αντοχή έναντι της διάβρωσης/ οξείδωσης που υπόκεινται τα 

ελάσματα εκτιθέμενα σε εξωτερικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι η δεξαμενή θα εγκατασταθεί σε εξωτερικό 

περιβάλλον υπό συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων και προκειμένου να εξασφαλισθεί ο μακρός χρόνος 

ζωής οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι αναγκαίες και επιβεβλημένες. Η επεξεργασία των ελασμάτων (διαμόρφωση, 

κοπή, διάτρηση) θα γίνει απαραιτήτως πριν την επεξεργασία θερμού γαλβανίσματος. Τα ελάσματα θα 

συνδέονται μεταξύ τους αποκλειστικά με κοχλίες, και ουδεμία ηλεκτροσυγκόλληση θα λαμβάνει χώρα στο 

σύνολο της κατασκευής. 

 

Άρθρο 4 : Εσωτερικό Μέρος 

Το εσωτερικό αποτελείται από τα κάτωθι : 

Α. Υπόστρωμα γεωυφάσματος  

Στο εσωτερικό της δεξαμενής, σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, θα τοποθετηθεί μη υφαντό γεωύφασμα 

ελάχιστου βάρους 270gr/m2, αποκλείοντας την άμεση επαφή των μεμβρανών στεγανοποίησης με τα υλικά του 

πυθμένα και τις εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες του κελύφους. Επίσης με την τοποθέτηση υποστρώματος θα 

ομαλοποιείται κάθε εσωτερική επιφάνεια.   

Β.  Θερμοπλαστικές μεμβράνες στεγανοποίησης 

Με σκοπό την απόλυτη και εγγυημένη στεγανοποίηση, την μη επαφή του νερού με καμία μεταλλική επιφάνεια, 

το εσωτερικό μέρος της δεξαμενής θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου με θερμοπλαστικές μεμβράνες στεγανοποίησης 

κατάλληλων προδιαγραφών για αποθήκευση πόσιμου νερού. Καμία μεταλλική επιφάνεια του πλευρικού 

πλαισίου της δεξαμενής δεν θα έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο πόσιμο νερό.  

Η χρησιμοποιούμενη μεμβράνη θα είναι από PVC και οπλισμένη στο ενδιάμεσο εσωτερικό με πλέγμα ινών 

υάλου ή πολυεστέρα για μεγιστοποίηση αντοχών, πάχους τουλάχιστον 1,20 mm. Η μεμβράνη θα έχει 

πιστοποιήσεις που  αφορούν την καταλληλότητα για επαφή με πόσιμο νερό και σύμφωνα με ευρωπαϊκές 

οδηγίες. 

 

Άρθρο 5 : Σκεπή 

Η σκεπή που θα κατασκευαστεί θα έχει ικανή κλίση για την απορροή των υδάτων. Θα είναι στεγανή με 

κατάλληλο τρόπο ώστε να μην επιτρέπει την εισροή ατμοσφαιρικών ρύπων και νερού στο εσωτερικό της 

δεξαμενής. Αποτελείται από σκελετό κατασκευασμένο από  αλουμίνιο ή άλλο ισοδύναμο μη διαβρώμενο 

υλικό, και κυρίως σκέπαστρο από επίπεδα ελάσματα χάλυβα ελάχιστου πάχους 0.80mm με επικάλυψη 

αλουμινίου ή και μαγνησίου ή άλλο ισοδύναμο μη διαβρώμενο υλικό. Αμφότερα τα υλικά του σκελετού της 
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σκεπής και του καλύμματος της σκεπής είναι μη διαβρώμενα προκειμένου να μην επιμολύνουν το 

περιεχόμενο νερό μέσω υγροποιήσεων / υδρατμών. Δεν επιτρέπεται τοποθέτηση εντός του χώρου 

αποθήκευσης του νερού (κυρίως δεξαμενή και σκεπή) θερμογαλβανισμένο μέταλλο με επικάλυψη 

ψευδαργύρου. 

 

Άρθρο 6 : Λοιπός Εξοπλισμός 

Θα περιλαμβάνονται στόμια εισόδου, εξόδου, καθαρισμού και υπερχείλισης σε αριθμό και διατομές σύμφωνα με 

τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι διαστάσεις και οι διατομές των στομίων θα είναι βάσει του προτύπου DIN2576.  

Επιπλέον, στην σκεπή θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα επίσκεψης κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο στο 

εσωτερικό της δεξαμενής.  

 

Άρθρο 7 : Απαιτήσεις προσφοράς 

Πριν το στάδιο κατασκευής, ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα κατωτέρω πιστοποιητικά και μελέτες: 

τεχνική έκθεση περιγραφής της δεξαμενής, σχέδια,  πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την 

κατασκευή δεξαμενών, αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων δεξαμενών (με προσκόμιση 

πρωτοκόλλων παραλαβής δημοσίου τομέα που αφορούν τουλάχιστον 3 έργα / προμήθειες δεξαμενών όμοιας 

χρήσης και χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης από την αιτούμενη τελευταίας τριετίας), μελέτη στατικής και 

αντισεισμικής επάρκειας της δεξαμενής βάσει Ευρωκώδικα, εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δέκα ετών, 

τεχνικό φυλλάδιο και πιστοποιητικό της χρησιμοποιούμενης μεμβράνης στεγανοποίησης περί καταλληλότητας για 

επαφή με πόσιμο νερό, βεβαίωση του οίκου γαλβανίσματος των ελασμάτων του πλευρικού πλαισίου στην οποία 

θα βεβαιώνεται ότι θα ακολουθηθεί το πρότυπο και το ποσοστό του γαλβανίσματος που απαιτείται και τα 

πιστοποιητικά / τεχνικά φυλλάδια των βασικών υλικών που απαρτίζουν τη δεξαμενή. Σε περίπτωση που η 

δεξαμενή δεν κατασκευαστεί από τον ανάδοχο του έργου αλλά γίνει με υπεργολαβία οι ανωτέρω απαιτήσεις του 

παρόντος άρθρου αφορούν τον κατασκευαστή και θα πρέπει να υποβληθούν εκτός των ανωτέρω εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 5% επί της τιμολογηθείσας αξίας της δεξαμενής (εκδοθείσα από τον 

κατασκευαστή απευθυνόμενη στον ανάδοχο του έργου) καθώς και υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή στην 

οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας της δεξαμενής. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η/Μ 
 

3.1 Η/Μ. 1 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

1. Γενικά 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά υδραυλικές δικλείδες ελέγχου, διπλού θαλάμου με 

πιλότο. Οι δικλείδες υδραυλικού ελέγχου χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται να ελέγχεται ή να 

μετατρέπεται κάποιο από τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του ρευστού κατάντι της δικλείδας. 

Υδραυλικά χαρακτηριστικά όπως η πίεση, η παροχή, το πλήγμα κλπ. Ανάλογα με την ρύθμιση της 

λειτουργίας χρησιμοποιείται και διαφορετική διάταξη πιλότου. Στην προκειμένη περίπτωση, η 

παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά δικλείδες ελέγχου μείωσης πίεσης.  

 

2. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων μείωσης πίεσης θα είναι κατασκευασμένο από ελατό 

χυτοσίδηρο ποιότητας GJS 400-15 το οποίο έχει καθαριστεί με αμμοβολή και κατόπιν θα έχει 

βαφτεί εσωτερικώς και εξωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, 

εποξειδική βαφή, πάχους όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250μm. 

Το στέλεχος, το έμβολο, ο δίσκος συγκρατήσεως, το παξιμάδι του ελατηρίου, οι δίσκοι του 

διαφράγματος και το ελατήριο θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Ο 

δείκτης θέσης του εμβόλου θα είναι κατασκευασμένος από νικελωμένο χαλκό. Ο δακτύλιος 

στεγάνωσης του εμβόλου θα είναι από ελαστομερές VITON.  

Οι κοχλίες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Το διάφραγμα θα είναι 

κατασκευασμένο από ελαστομερές NBR. 

Για την ακριβή τοποθέτηση του καλύμματος της δικλείδας με το σώμα θα υπάρχουν οδηγοί. Οι 

ρυθμίσεις της ταχύτητας θα πραγματοποιούνται από το πίνακα ελέγχου και ρυθμίσεων ο οποίος 

περιέχει φίλτρο για τον καθαρισμό του εισερχόμενου νερού στον πίνακα. 

Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, φέρει ρυθμιστή για την ταχύτητα 

κλεισίματος της δικλείδας, ρυθμιστή για την ταχύτητα ανοίγματος της δικλείδας και ρυθμιστή 

ταχύτητας αντίδρασης της δικλείδας. 

 

3. Πρότυπα κατασκευής 
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Αποστάσεις μεταξύ των φλαντζών:                                ISO 5752 series 1  

Φλάντζες:                                                                      ISO 7005-2 

Δοκιμών πίεσης:                                                            ISO 5208 - UNI 6884 - NFE 29311 

Δικλείδες για χρήση σε δίκτυα νερού:                             ΕΝ 1074 - 1&5 

 

4. Δοκιμές στεγανότητας 

Προδιαγραφές Δοκιμών πίεσης 

 Σώματος:   1,5 x PN  

 Φλαντζών:   1,1 x PN 

 Έδρας:              1,1 x PN 

 

5. Πιστοποιητικά καταλληλότητας 

Για την έγκριση των δικλείδων θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει στην ελέγχουσα υπηρεσία ή τον 

Κύριο του έργου τα πιστοποιητικά καταλληλότητας που ακολουθούν, όλα από επίσημο τρίτο φορέα 

πιστοποίησης: 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001 του εργοστασίου χύτευσης του σώματος 

των δικλείδων. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004 του εργοστασίου 

χύτευσης του σώματος των δικλείδων. 

- Καταλληλότητας για πόσιμο νερό του ελαστικού και της εποξειδικής βαφής. 

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ1074-1 & 5 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ1074-1 & 5  του εργοστασίου χύτευσης 

του σώματος των δικλείδων. 

 

Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό από επίσημη 

υγειονομική αρχή εντός ΕΕ για τη δικλείδα. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου για πόσιμο 

νερό πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα/Εργαστήριο Πιστοποίησης της Ε.Ε 

(ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRAS-NSF Μεγ.Βρετανίας, Ινστιτούτο 

Pasteur Γαλλίας ACS κ.α.), ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το συγκεκριμένο πεδίο 

από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, που είναι αντίστοιχα μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA). 
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3.2 Η/Μ. 2 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ON/OFF 

 

1. Γενικά 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά υδραυλικές δικλείδες ελέγχου στάθμης, διπλού θαλάμου 

με πιλότο. Οι δικλείδες υδραυλικού ελέγχου χρησιμοποιούνται όπου χρειάζεται να ελέγχεται ή να 

μετατρέπεται κάποιο από τα υδραυλικά χαρακτηριστικά του ρευστού κατάντι της δικλείδας. 

Υδραυλικά χαρακτηριστικά όπως η πίεση, η παροχή, το πλήγμα κλπ. Ανάλογα με την ρύθμιση της 

λειτουργίας χρησιμοποιείται και διαφορετική διάταξη πιλότου. Στην προκειμένη περίπτωση, η 

παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά δικλείδες ελέγχου στάθμης δεξαμενής. Η δικλείδα θα 

ανοίγει όταν η στάθμη της δεξαμενής πέσει στο κατώτερο (ρυθμιζόμενο) σημείο (όχι στο 

πυθμένα της δεξαμενής) και θα κλείνει με την πλήρωσή της. Η δικλείδα θα πρέπει να είναι 

δύο σημείων.  

 

2. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων μείωσης πίεσης θα είναι κατασκευασμένο από ελατό 

χυτοσίδηρο ποιότητας GJS 400-15 το οποίο έχει καθαριστεί με αμμοβολή και κατόπιν θα έχει 

βαφτεί εσωτερικώς και εξωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, 

εποξειδική βαφή, πάχους όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250μm.  

 

Το στέλεχος, το έμβολο, ο δίσκος συγκρατήσεως, το παξιμάδι του ελατηρίου, οι δίσκοι του 

διαφράγματος και το ελατήριο θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Ο 

δείκτης θέσης του εμβόλου θα είναι κατασκευασμένος από νικελωμένο χαλκό. Ο δακτύλιος 

στεγάνωσης του εμβόλου θα είναι από ελαστομερές VITON.  

Οι κοχλίες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Το διάφραγμα θα είναι 

κατασκευασμένο από ελαστομερές NBR. 

 

Για την ακριβή τοποθέτηση του καλύμματος της δικλείδας με το σώμα θα υπάρχουν οδηγοί. Οι 

ρυθμίσεις της ταχύτητας θα πραγματοποιούνται από το πίνακα ελέγχου και ρυθμίσεων ο οποίος 

βρίσκεται άμεσα συνδεδεμένος με την δικλείδα. 

Ο πίνακας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, φέρει ρυθμιστή για την ταχύτητα 

κλεισίματος της δικλείδας, ρυθμιστή για την ταχύτητα ανοίγματος της δικλείδας και ρυθμιστή 

ταχύτητας αντίδρασης της δικλείδας. 

Η διάταξη του φλοτέρ δεξαμενής στην οποία θα καταλήγει ο μηχανισμός της δικλείδας δεν μπορεί 

να περιορίσει την επιλογή του αναδόχου καθότι κάθε κατασκευαστής δικλείδων έχει δική του 
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μέθοδο και  λειτουργία. Αρκεί τα αποτελούμενα μέρη του μηχανισμού να είναι ανθεκτικά στη 

διάβρωση και να προσδιορίζεται μέσω αυτού ανώτερη και κατώτερη στάθμη δεξαμενής.  

3. Πρότυπα κατασκευής 

Αποστάσεις μεταξύ των φλαντζών:    ISO 5752 series 1  

Φλάντζες:       ISO 7005-2 

Δοκιμών πίεσης:      ISO 5208 - UNI 6884 - NFE 29311 

Δικλείδες για χρήση σε δίκτυα νερού:    ΕΝ 1074 - 1&5 

4. Δοκιμές στεγανότητας 

Προδιαγραφές Δοκιμών πίεσης 

 Σώματος:   1,5 x PN  

 Φλαντζών:   1,1 x PN 

 Έδρας:              1,1 x PN 

5. Πιστοποιητικά καταλληλότητας 

Για την έγκριση των δικλείδων θα πρέπει να ο Ανάδοχος να υποβάλει στην ελέγχουσα υπηρεσία ή 

τον Κύριο του έργου τα πιστοποιητικά καταλληλότητας που ακολουθούν, όλα από επίσημο τρίτο 

φορέα πιστοποίησης: 

 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001 του εργοστασίου χύτευσης του σώματος 

των δικλείδων. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004 του εργοστασίου 

χύτευσης του σώματος των δικλείδων. 

- Καταλληλότητας για πόσιμο νερό του ελαστικού και της εποξειδικής βαφής. 

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ1074-1 & 5 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το ΕΝ1074-1 & 5  του εργοστασίου χύτευσης 

του σώματος των δικλείδων. 

 

Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό από επίσημη 

υγειονομική αρχή εντός ΕΕ για τη δικλείδα. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας/ελέγχου για πόσιμο 

νερό πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα/Εργαστήριο Πιστοποίησης της Ε.Ε 

(ενδεικτικά DVGW-TZW Γερμανίας, KIWA Ολλανδίας, WRAS-NSF Μεγ.Βρετανίας, Ινστιτούτο 

Pasteur Γαλλίας ACS κ.α.), ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το συγκεκριμένο πεδίο 

από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, που είναι αντίστοιχα μέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA). 



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – Τεύχος 4                                                                             Τεχνικές Προδιαγραφές Σελ. - 69 

 

3.3 Η/Μ. 3 - ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
1. Αντικείμενο 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 

αερεξαγωγών διπλής ενέργειας. Οι αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας τοποθετούνται σε ένα 

δίκτυο υπό πίεση ούτως ώστε να απομακρύνουν τον αέρα από αυτό. Χρησιμεύει επίσης 

κατά την εκκένωση του δικτύου, όπου διευκολύνει την διαδικασία προστατεύοντάς το από 

πολύ χαμηλές έως αρνητικές πιέσεις. 

 

2. Γενικές Απαιτήσεις 

Οι αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα, την άνω φλάντζα, την 

σχάρα προστασίας και το κάλυμμα τους. Εσωτερικά θα βρίσκεται ο πλωτήρας ο οποίος θα 

μετακινείται κάθετα πάνω σε ειδικούς οδηγούς. 

 

Το σώμα και η άνω φλάντζα των αερεξαγωγών θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο 

(DUCTILE IRON) ποιότητας GJS400-15 και μετά την χύτευση θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία 

επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες 

χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. Τo σώμα και η 

άνω φλάντζα των αερεξαγωγών θα έχουν καθαριστεί με αμμοβολή και κατόπιν θα έχουν βαφτεί 

εσωτερικά και εξωτερικά με εποξειδική βαφή πάχους τουλάχιστον 250 μm.  

Ο πλωτήρας, ο οδηγός του πλωτήρα καθώς και όλα τα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα από 

ελαστομερές ABS. 

Ο δακτύλιος στεγάνωσης θα είναι από ελαστομερές EPDM. 

Οι κοχλίες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα Α2. 

Η σχάρα προστασίας και το καπάκι του αερεξαγωγού θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI304. 

 

Μεταξύ του αερεξαγωγού και του αγωγού θα παρεμβάλλεται δικλείδα ελαστικής έμφραξης για 

να είναι δυνατή η απομόνωση αλλά και η εισαγωγή και εξαγωγή του αερεξαγωγού από το 

δίκτυο για συντήρηση και τυχόν επισκευές. 

Το σώμα επίσης θα φέρει σε ανάγλυφη σήμανση τα παρακάτω: 

-  το υλικό (GJS400-15) 

-  τον κωδικό μοντέλου 

-  το λογότυπο του οίκου παραγωγής 
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 Σε ξεχωριστή ταμπέλα κολλημένη πάνω στο σώμα θα αναφέρει τα ακόλουθα:  

- την ονομαστική διάμετρο (DN) 

- την ονομαστική πίεση (ΡΝ) 

- την μέγιστη πίεση λειτουργίας (PFA) 

- τον αριθμός παραγωγής  

- το λογότυπο του οίκου παραγωγής. 

3. Πρότυπα αεροεξαγωγών  

Δοκιμές στεγανότητας σώματος αεροεξαγωγού:    ΕΝ1074-1&4 

Δοκιμές στεγανότητας σώματος-πλωτήρα:  ΕΝ1074-1 

Σχεδιασμός φλαντζών:   ΕΝ1092-2 

 

4. Πιστοποιητικά καταλληλότητας 

Για την έγκριση των αεροεξαγωγών θα πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει στην ελέγχουσα 

υπηρεσία ή τον Κύριο του έργου τα πιστοποιητικά καταλληλότητας που ακολουθούν, όλα από 

επίσημο τρίτο φορέα πιστοποίησης: 

 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2015 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001:2004 του οίκου 

κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό κατασκευής ΕΝ1074-1&4 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό εφαρμογής και ελέγχου της εποξειδικής βαφής σύμφωνα με το 

ΕΝ14901:2014 του οίκου κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με τις παραγράφους του προτύπου ΕΝ1074-4 του οίκου 

κατασκευής. 

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό για το σύνολο του αερεξαγωγού. 

 

5. Περιλαμβανόμενες δαπάνες στην εγκατάσταση των δικλείδων 

Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου για τους αερεξαγωγούς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για 

την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της 

μελέτης ή και εντολές της Υπηρεσίας. 
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6. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των αερεξαγωγών θα γίνεται ανά διάμετρο, για τον πραγματικό αριθμό αυτών 

που τοποθετήθηκαν ικανοποιητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής, τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον, κατά των ανωτέρω, επιμετρούμενο αριθμό τεμαχίων επί την 

αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου. 

 

 
 
 

3.4 Η/Μ. 4 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο μπαταρίας, με τοποθέτηση μετατροπέα πάνω στο σώμα, 

προστασίας IP68 

Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου 

DN100, DN150, DN200. H αρχή λειτουργίας θα είναι ο νόμος του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική 

επαγωγή. Θα πρέπει να παρέχει μακροχρόνια αξιοπιστία χωρίς να χρειάζεται συντήρηση. Ο 

εξοπλισμός και η κατασκευή του ροόμετρου θα είναι από την Ευρώπη ή την Βόρεια Αμερική. 

Το  ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο  θα  πρέπει  να  καλύπτει της απαιτήσεις των οδηγιών της Ε.Ε.  Ο 

κατασκευαστής του θα πιστοποιεί της επιτυχής δοκιμή του προϊόντος εφαρμόζοντας το σήμα CE. Ο 

κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επίσημο αντιπρόσωπο για την πώληση και την επισκευή του 

ροομέτρου στην Ελλάδα. 

Το ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου 

νερού, σύμφωνα με τα πρότυπα ACS, DVGW W270, NSF / ANSI Standard 61, TZW, WRAS. Επίσης 

θα πρέπει να μπορεί να μετρήσει μη επεξεργασμένο νερό, νερό από γεωτρήσεις κ.λ.π. 

Το εύρος μέτρησης της ταχύτητας του νερού που μπορεί να μετρηθεί είναι από  -12m/s έως +12m/s. 

Το ροόμετρο θα είναι σε θέση να μετράει και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

Το ροόμετρο θα λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος -25…+65°C και σε θερμοκρασία του μέσου 

- 5...+70°C. Το ροόμετρο θα λειτουργεί σε πιέσεις 0 έως 16 bar. Η αγωγιμότητα του μέσου θα πρέπει 

να είναι ≥20 μS/cm. 

Το ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο θα διαθέτει εσωτερική διπλή μπαταρία Dual D-cell (Lithium, 3.6V, 

τουλάχιστον 38 Ah) που θα του παρέχει συνεχή λειτουργία έως 10 χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα για προσθήκη εξωτερικής μπαταρίας Dual DD-cell (Lithium, 3.6V, τουλάχιστον 70 Ah) με 

καλώδιο μήκους 1,5 μέτρα, με σκοπό την αύξηση της αυτονομίας του ροόμετρου έως 16 χρόνια. Θα 

υπάρχει μήνυμα προειδοποίησης για την διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Ο πρώτη προειδοποίηση θα 

είναι όταν η μπαταρία έχει λιγότερο από 10% της συνολικής της χωρητικότητας. Η τελική 

προειδοποίηση θα είναι όταν έχει λιγότερο από 1% της  συνολικής της χωρητικότητας. Κατά την 

αντικατάσταση της  μπαταρίας, τα δεδομένα που έχει αποθηκευμένα θα παραμένουν χωρίς να 

χάνονται. 
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Αισθητήρας μετρητή (Sensor). 

Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται μέσω φλαντζών ανάλογα με την ονομαστική 

τους πίεση, στο δίκτυο. Οι φλάντζες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 1092-1 και 

θα είναι από υλικό Stainless Steel 1.4404 (316L) για διαστάσεις μέχρι DN150, με Stainless Steel 

1.4301 (304L) για τη διάσταση DN200 και   Steel St37-C22 / A105 για τις μεγαλύτερες διαστάσεις. Η 

ονομαστική πίεση λειτουργίας PN του αισθητήρα θα είναι PN16. Για  την  εγκατάστασή  του  δεν θα  

απαιτούνται  ευθύγραμμα  τμήματα εισόδου και εξόδου. 

 

Ο αισθητήρας θα διαθέτει ορθογώνιο μετρητικό σωλήνα ροής για να παρέχει βελτιωμένο προφίλ ροής 

με σκοπό την υψηλότερη ακρίβεια και την ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Η εσωτερική επένδυση θα είναι από υλικό Rislan που είναι κατάλληλο για εφαρμογές πόσιμου νερού. 

Ο μετρητικός σωλήνας θα είναι κατασκευασμένος από metallic alloy, ενώ ο αισθητήρας από sheet 

steel. Στον μετρητικό σωλήνα δεν θα υπάρχουν εσωτερικά κινούμενα μέρη. Τα ηλεκτρόδια μέτρησης 

θα είναι από stainless steel 1.4301 / AISI 304. Δεν θα χρειάζεται η προσθήκη ηλεκτροδίων γείωσης 

καθώς θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρόδιο αναφοράς κατασκευασμένο από stainless steel 1.4301 / AISI 

304. 

Η στεγανότητα του εξοπλισμού θα είναι τουλάχιστον   ΙP68. Θα πρέπει να διαθέτει έκδοση που θα 

επιτρέπει την τοποθέτηση του εντός της γης (buried) με προσθήκη ειδικής επίστρωσης σε περίπτωση 

μη ύπαρξης φρεατίου. 

 

Ο  αισθητήρας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένα αισθητήρια  πίεσης  και θερμοκρασίας οι μετρήσεις 

των  οποίων  θα μεταφέρονται μαζί με τις υπόλοιπες μέσω πρωτοκόλλου Modbus. 

 

Ηλεκτρονικός μετατροπέας (Converter) 

Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από Polycarbonate. Θα τοποθετηθεί πάνω στο αισθητήριο. Θα 

διαθέτει οθόνη 8 ψηφίων που θα εμφανίζει την στιγμιαία ροή την μονάδα μέτρησης και την αθροιστική 

συνολική τιμή (forward/reverse). Θα υπάρχει επίσης ένδειξη της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. 

Θα διαθέτει 2 οπτικά πλήκτρα, για την περιήγηση στις ρυθμίσεις του ροόμετρου χωρίς να απαιτείται η 

αφαίρεση της πρόσοψης του ηλεκτρονικού μετατροπέα. 

Επίσης θα πρέπει   να εμφανίζονται οι ενδείξεις: πίεσης, θερμοκρασίας (για τα ροόμετρα με 

ενσωματωμένα αισθητήρια),   άδειου αγωγού, αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, έλεγχος οθόνης,   

κατάσταση ελέγχου, διάμετρος, σταθερά μετρητή, έκδοση λογισμικού, κατάσταση AMR και σήμα 

σφάλματος. 

Ο αθροιστικός μετρητής θα μπορεί να δεχτεί μονάδες μέτρησης m3 ή liter, gallon, imperial gallons, 

cubic feet, acre inch, acre feet. Η στιγμιαία ροή θα μπορεί να εμφανίζεται σε μονάδες m3/ hr ή 

liter/sec, gallon/min, imperial gallon/min, cubic feet/hour, acre inch/day, acre feet/day. 

Η δειγματοληψία θα μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα από 1 δευτερόλεπτο μέχρι 20 δευτερόλεπτα με βήμα 

5 δευτερολέπτων. Η ακρίβεια μέτρησης για διαστάσεις έως DN300 θα είναι έως 0,2% της μετρούμενης 

τιμής ± 1 mm/s. Η επαναληψιμότητα θα είναι ±0.1% (v >0.5 m/s). 
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Για διαστάσεις >DN300 θα είναι έως 0,4% της μετρούμενης τιμής ± 1 mm/s. Η επαναληψιμότητα θα 

είναι ±0.2% (v >0.5 m/s). 

Θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ορίου χαμηλής ροής. Το όριο θα μπορεί να επιλεγεί ανάμεσα 

στις τιμές 0 mm/s, 5mm/s και 10mm/s. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα διαθέτει 2 εξόδους παλμών 

(passive) για κανονική και αντίστροφη ροή, 2 εξόδους κατάστασης για λειτουργία συναγερμού και 

κατάσταση φόρτισης της μπαταρία από τις οποίες η μία έξοδος κατάστασης θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μια τρίτη ανεξάρτητη έξοδος παλμών. Θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

επικοινωνίας RS485 Modbus Half duplex (κωδικοποίηση σύμφωνα με το IEC 61131-3) αντί των 

εξόδων παλμών. Τα καλώδια θα συνδέονται στον ηλεκτρονικό μετατροπέα με 2 συνδέσεις M20x1,5. 

 

3.5 Η/Μ. 5 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία προστασίας IP68 και απομακρυσμένη 

τοποθέτηση του μετατροπέα 

Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου 

DN300, DN400, DN500, DN600 και DN1000 ανάλογα με την ζήτηση. H αρχή λειτουργίας θα είναι ο 

νόμος του Faraday για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Θα πρέπει να παρέχει μακροχρόνια 

αξιοπιστία χωρίς να χρειάζεται συντήρηση. Ο εξοπλισμός και η κατασκευή του ροόμετρου θα είναι από 

την Ευρώπη ή την Βόρεια Αμερική. 

Το  ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο  θα  πρέπει  να  καλύπτει  της  απαιτήσεις  των  οδηγιών  της  Ε.Ε.  Ο 

κατασκευαστής του θα πιστοποιεί της επιτυχής δοκιμή του προϊόντος εφαρμόζοντας το σήμα CE. 

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επίσημο αντιπρόσωπο για την πώληση και την επισκευή στην 

Ελλάδα. 

Το ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου 

νερού, σύμφωνα με τα πρότυπα. ACS, KIWA/ATA, KTW, NSF / ANSI standard 61, DVGW-W270, 

WRAS 

Επίσης θα πρέπει να μπορεί να μετρήσει μη επεξεργασμένο νερό, νερό από γεωτρήσεις κ.λ.π. 

Το εύρος μέτρησης της ταχύτητας του νερού που μπορεί να μετρηθεί είναι από  -12m/s έως +12m/s. 

Το ροόμετρο θα είναι σε θέση να μετράει και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

Το ροόμετρο θα λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος -20…+65°C και σε θερμοκρασία του 

μέσου για εσωτερική επένδυση Hard rubber: -5...+80°C ενώ για εσωτερική επένδυση Polypropylene -

5...+90°C. Το ροόμετρο θα λειτουργεί σε πιέσεις 0 έως 16 bar. Η αγωγιμότητα του μέσου θα πρέπει να 

είναι ≥20 μS/cm. 

 

Αισθητήρας μετρητή (Sensor). 

Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται μέσω φλαντζών ανάλογα με την 

ονομαστική τους πίεση, στο δίκτυο. Οι φλάντζες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο 

EN 1092-1 και θα είναι Carbon steel με επικάλυψη πολυουρεθάνης. 



ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – Τεύχος 4                                                                             Τεχνικές Προδιαγραφές Σελ. - 74 

 

Η ονομαστική πίεση λειτουργίας PN του αισθητήρα θα είναι PN16. 

Για την εγκατάσταση του απαιτούνται ευθύγραμμα τμήματα εισόδου ≥ 5 DN και εξόδου ≥ 2 DN. 

Η εσωτερική επένδυση θα είναι για διαστάσεις έως DN150 από πολυπροπυλένιο ενώ για 

μεγαλύτερες διαστάσεις από Hard Rubber. 

Ο μετρητικός σωλήνας θα είναι κατασκευασμένος από austenitic stainless steel, ενώ το περίβλημα 

από sheet steel με εξωτερική επικάλυψη αντιδιαβρωτικής βαφής PSX700 ελάχιστου πάχους 

τουλάχιστον 125μm και να είναι σύμφωνα με το ISO12944-2:2007 κατηγορίας C3/C4 

Στον μετρητικό σωλήνα δεν θα υπάρχουν εσωτερικά κινούμενα μέρη. 

Τα ηλεκτρόδια μέτρησης θα είναι από Hastelloy C22. Η στεγανότητα του εξοπλισμού θα είναι τουλάχιστον 

ΙP68 (εργοστασιακά) και θα παραδίδεται με 15 μέτρα καλώδιο για σύνδεση με τον μετατροπέα. 

Το ροόμετρο θα μπορεί να διαχειριστεί την ύπαρξη αέρα και στερεών μέσα στο νερό με τα 

μέγιστα επιτρεπόμενα όρια έως παρακάτω. 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας σε αέρα μέσα στο υγρό θα πρέπει να είναι ≤ 3% ενώ το 

μέγιστο επιτρεπόμενο όριο σε στερεά θα πρέπει να είναι ≤ 10%. 

 

Ηλεκτρονικός μετατροπέας επίτοιχης τοποθέτησης (Converter) 

Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από αλουμίνιο. Θα τοποθετηθεί σε απόσταση από το 

αισθητήριο με καλώδιο μήκους αντίστοιχου της εκάστοτε εφαρμογής. 

Το μέγιστο μήκος του καλωδίου θα μπορεί να φτάνει και τα 600 μέτρα σε περίπτωση που η 

αγωγιμότητα του ρευστού ξεπερνάει τα 200 μS/cm. 

Θα διαθέτει οθόνη η οποία θα έχει 2 σελίδες στις οποίες θα απεικονίζονται οι μετρούμενες τιμές . 

Οι μετρήσεις που μπορούν να απεικονιστούν είναι η στιγμιαία ροή είτε σε όγκο είτε σε μάζα ( για υγρά 

με σταθερή πυκνότητα ), συνολική ροή, ταχύτητα ροής, αγωγιμότητα του υγρού. 

Η οθόνη θα έχει 8 ψηφία και εκτός των ανωτέρω θα εμφανίζει και την αθροιστική συνολική 

τιμή (forward/reverse). 

Θα διαθέτει 4 πλήκτρα, αλλά και μαγνητικό στυλό για την περιήγηση στις ρυθμίσεις του ροόμετρου 

χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση της πρόσοψης του ηλεκτρονικού μετατροπέα. 

Επίσης θα πρέπει   να εμφανίζονται οι ενδείξεις: άδειου αγωγού, αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, 

έλεγχος οθόνης, κατάσταση ελέγχου κτλ 

Η στιγμιαία ροή θα μπορεί να εμφανίζεται σε μονάδες  m³/h,  m³/min, m³/s, L/h, L/min, L/s (L = litres), 

cf/h, cf/min, cf/s, gal/h, gal/min, gal/s καθώς και σε ελεύθερες προγραμματιζόμενες από τον χρήστη 

μονάδες. 

Αντίστοιχα και ο αθροιστικός μετρητής θα μπορεί να δεχτεί τις ανωτέρω μονάδες μέτρησης. 

Η ακρίβεια μέτρησης θα είναι ±0.25% της μετρούμενης τιμής και θα αποδεικνύεται με 

πιστοποιητικό βαθμονόμησης 2 σημείων για κάθε ροόμετρο. Η επαναληψιμότητα θα είναι ±0.1% 

Θα υπάρχει διαγνωστικό κενού σωλήνα (empty pipe detection) 

Η τροφοδοσία θα είναι είτε 100…230 VAC (-15% / +10%), 50/60 Hz, είτε 24 VDC (-30% / +30%) 

Οι έξοδοι του ροομέτρου θα είναι 4-20mA  (incl. HART®), καθώς και παλμοί οι οποίοι θα μπορούν 
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να προγραμματιστούν και για έξοδο συχνότητας ή για έξοδο κατάστασης / διακόπτη ορίου. 

Τόσο η αναλογική έξοδος όσο και η ψηφιακή θα μπορούν να είναι είτε ενεργητική είτε παθητική ( active / 

passive ) . 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από την υπηρεσία ο μετατροπέας θα μπορεί να εφοδιαστεί με έξοδο RS485 

Modbus RTU, ώστε να μπορεί να μεταφέρει περισσότερες μεταβλητές στην μονάδα τηλεμετρίας. 

Προστασία μετατροπέα : ΙΡ66 / 67 

 

 

3.6 Η/Μ. 6 - ΣΥΣΚΕΥΗ  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ 

 

Το RTU (Remote Telemetry Unit) είναι ένας απομακρυσμένος ενιαίος καταγραφέας δεδομένων 

με ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ, παρέχοντας του την 

δυνατότητα να αποστείλει δεδομένα μέσω οποιασδήποτε συχνότητας (850 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz 

και 1,900 MHz) και με αυτόματη εναλλαγή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής κεραίας. 

Σημείωση: Η εξωτερική κεραία θα πρέπει να διατίθεται απο τον προμηθευτή. Επίσης ο καταγραφέας 

δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα βύθισης σε νερό δίνοντας την 

δυνατότητα αποστολής σήματος ότι το φρεάτιο είναι πλημμυρισμένο. Η προστασία της RTU θα είναι 

IP68. 

O απομακρυσμένος καταγραφέας δεδομένων, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

παρακολουθεί έως και 5 αισθητήρες που υποστηρίζουν όλα τα σήματα όπως: IO, AI, CI και DI. Σε 

αυτή την περίπτωση, το ροόμετρο θα πρέπει να συνδέεται στον καταγραφέα με το πρωτόκολλο 

Modbus RS 485 μέσω ειδικού καλωδίου και συνδέσμων που θα παρέχονται απο τον προμηθευτή. 

Μέσω αυτής της σύνδεσης, θα πρέπει ο καταγραφέας να μπορεί  να διαβάζει όλα τα σημαντικά 

δεδομένα που αποστέλλει το ροόμετρο όπως: Ροή, παροχή, πίεση και θερμοκρασία του υγρού. H 

εσωτερική μνήμη πρέπει να έχει χωρητικότητα 256MB και η μνήμη RΑΜ 512KB. 

Ο απομακρυσμένος καταγραφέας δεδομένων, θα πρέπει να προσφέρει μια πλουσία 

λειτουργικότητα τηλεμετρίας συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της δυναμικής καταγραφής και της 

λειτουργίας αναφοράς σφάλματος. Ο καταγραφέας επίσης, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

εντοπίζει αυτόματα, την εξωτερική παροχή ρεύματος. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει 2 λύσεις για το σύστημα καταγραφής. 

Στο 1ο σενάριο, το πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιείται, θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το 

WITS (Water Industry Telemetry Systems) ή στην περίπτωση που υπάρχει σύστημα SCADA, τότε θα 

πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο DNP3 (Distributed Network Protocol). Στο 2ο 

σενάριο, θα πρέπει ο προμηθευτής να παρέχει πρόσβαση στον χρήστη, σε ένα online σύστημα μέσω 

του πρωτοκόλλου MEDINA. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης θα πρέπει να έχει ένα χαμηλού κόστους 

και απλοποιημένο σύστημα παρακολούθησης των δεδομένων το οποίο θα παρέχεται από τον 

κατασκευαστή. Επισης θα πρέπει να υπάρχει μια ετήσια συνδρομή του χρήστη προς τον πάροχο. 

Και τα 2 σενάρια θα πρέπει να παρέχουν στον χρήστη μια οικονομική λύση με σκοπό την 

αποτελεσματική παρακολούθηση των δεδομένων καθώς και μια γενικότερη διαχείριση των οργάνων. 
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Επίσης τα 2 σενάρια, θα πρέπει να υποστηρίζουν την είσοδο πολλών χρηστών καθώς και την 

απομακρυσμένη διαμόρφωση των συσκευών που βρίσκονται στο πεδίο. Επίσης θα πρέπει η συσκευή 

να παρέχει πληροφορίες για την έξοδο (π.χ. μοντέλο μονάδας, τάση μπαταρίας, ισχύ σήματος GSM, 

θερμοκρασία χώρου κτλ). Υπάρχει η δυνατότητα να παρέχει επιπλέον πληροφορίες όπως υπηρεσίες 

τοποθεσίας, εμφάνιση γραφημάτων, σφαλμάτων και συμβάντων καθώς και τα τελευταία 

καταγεγραμμένα δεδομένα. 

Στο σενάριο που υπάρχει ένα online σύστημα καταγραφής, τότε θα πρέπει να είναι  

συμβατό με όλους τους διαθέσιμους περιηγητές. Τέλος θα πρέπει να έχει έναν ευέλικτο 

σχεδιασμό έτσι ώστε να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να μπορεί να παρακολουθεί ή και 

να εξάγει τα δεδομένα μέσω κινητού, tablet και laptop. 
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