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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Αντικείμενο του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού είναι η διατύ-
πωση των ειδικών τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα 
από τον ΚτΕ τεύχη και σχέδια της μελέτης, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.  

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Πολιτικού Μηχανικού αποτελείται από δύο επι-
μέρους τμήματα. Στην παράγραφο Β του παρόντος παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνι-
κών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στον παρόν έργο. Οι αναλυ-
τικές περιγραφές των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr). 
Στην παράγραφο Γ του παρόντος υπό τον τίτλο Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές παρατί-
θενται συμπληρωματικοί όροι των ΕΤΕΠ και τεχνικές προδιαγραφές για τα αντικείμενα που δεν κα-
λύπτονται από τις ΕΤΕΠ. 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
(ΕΤΕΠ) 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012) τίθε-
ται υποχρεωτική η εφαρμογή των ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) σε όλα τα Δημόσια 
Έργα με τον τρόπο που περιγράφεται από την σχετική εγκύκλιο 26/04-10-2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ανωτέρω νομοθεσίας έχει συνταχθεί το παρόν τεύχος, το οποίο έ-
χει ως στόχο την παράθεση των χρησιμοποιούμενων ΕΤΕΠ στο έργο αλλά και την συμπλήρωση 
των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ με συμπληρωματικούς όρους ή με αντικείμενα που δεν καλύπτονται από 
τις ΕΤΕΠ.  

Στο ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019, δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση Δ22/4193/2019 «Έγκριση ε-
βδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα και Μελέτες». 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται πίνακας των εγκεκριμένων Ελληνικών Τεχνικών Προδια-
γραφών (ΕΤΕΠ), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο παρόν έργο σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26/04-
10-2012 και το ΦΕΚ 4607 Β/13.12.2019.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ   
  01-01 Παραγωγή σκυροδέματος - 

εργασίες σκυροδέτησης 
  

1 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος 

Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 
3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete batch-
ing 
plants 

5 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
Concrete compaction by 
vibration 

6 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete 
7 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete 
  01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   

8 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
Steel reinforcement for 
concrete 

9 01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος 
Concrete post- & pre-
tensioning 

  01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια   
10 01-03-00-00 Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-00 
Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι) 

Concrete formwork 

12 01-05-00-00 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 
έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final surfaces 
in cast concrete without 
use of mortars 

  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
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Α/Α  
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  02-01 
Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 
χωματουργικών 

  

13 02-01-01-00 
Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών 

Works zone grubbing and 
clearing 

  02-02 κλπ Εκσκαφές   

15 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
General excavations for 
Road and Hydraulic works 

16 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 
General excavations for 
Buildings 

17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
Excavations for 
foundation works 

18 02-05-00-00 
Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

Management of excava-
tion materials and exploi-
tation of dumping sites 

19 02-06-00-00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθα-
λάμων 

Quarry sites and borrow 
areas development and 
exploitation 

  02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις   

20 02-07-01-00 
Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

Construction of embank-
ments with suitable exca-
vation or borrow materials 

21 02-07-02-00 
Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έρ-
γων 

Refill of excavations for 
foundation works 

22 02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα transition embankments 
23 02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments 

25 02-07-06-00 Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 
Rip-rap for road slope pro-
tection 

  02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών   

26 02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 
Dealing with public net-
works during excavation 
works 

  03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ   
  03-02 Τοιχοδομές   

29 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους Clay bricks masonry 
  03-03 Επιχρίσματα   

30 03-03-01-00 
Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται 
επί τόπου 

Coatings using in-situ 
mortars 

  03-04 Μεταλλικές κατασκευές   
31 03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων Sealing of building joints 
  03-06 Μονώσεις   

36 03-06-01-01 
Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές 
μεμβράνες 

Waterproofing of roofs 
and terraces with asphal-
tic membranes 

37 03-06-01-02 
Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες 
PVC 

Waterproofing of roofs 
and terraces with PVC 
membranes 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

38 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 
Thermal insulation of 
terraces 

39 03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 
Thermal insulation of ex-
ternal walls 

40 03-06-02-03 Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 
Thermal insulation of clay 
roofing tiles 

41 03-06-02-04 
Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου 
με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα 
συνθετικά επιχρίσματα 

External wall insulation 
systems with expanded 
polystyrene (EPS) boards 
and fibre mesh reinforced 
synthetic coatings 

  03-07 Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές   

44 03-07-02-00 
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές 

Ceramic tiles covering of 
indoor and outdoor sur-
faces 

45 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Natural stone paving 

46 03-07-04-00 
Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και 
φυσικών λίθων 

Cladding with marble, 
granite and natural stones 

47 03-07-06-01 Δάπεδα με μοκέτα Textile floor coverings 
49 03-07-08-00 Υπερυψωμένα δάπεδα Raised access flooring 

50 03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 
Gypsum boards for sus-
pended ceilings 

51 03-07-10-02 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 
Sound absorbing 
suspended ceilings 

52 03-07-10-03 Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες 
Fibre cement boards sus-
pended ceilings 

  03-08 Κουφώματα -υαλουργικά   
54 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα Steel windows and doors 

55 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 
Aluminium windows and 
doors 

56 03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά 
Synthetic windows and 
doors 

57 03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 
Single layer and laminat-
ed glass glazing 

58 03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό Insulated (double) glazing 

59 03-08-07-03 
Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με 
υαλότουβλα 

Fire resistant glazing - 
Fire resistant wall parti-
tions with glass tiles 

60 03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 
Glass doors made of se-
curity glass 

  03-09 Ξυλουργικές Εργασίες   
61 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα Built-in furniture 
  03-10 Χρωματισμοί   

62 03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος Concrete painting 

63 03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 
Render and plaster 
painting 
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64 03-10-03-00 
Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών 

Corrosion protection and 
painting of steel 

65 03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών Wood painting 
  04 Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
  04-01 Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση   

66 04-01-01-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες με ραφή 

Building piping systems 
under pressure with black 
welded steel tubes 

67 04-01-02-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

Building piping systems 
under pressure with 
seamless steel tubes 

68 04-01-03-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 
υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 

Building piping systems 
under pressure with cop-
per tubes 

69 04-01-04-01 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
σωλήνες πολυπροπυλενίου 

Building piping systems 
under pressure with poly-
ethylene tubes 

70 04-01-04-02 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες 

Building piping systems 
under pressure with flexi-
ble, reinforced plastic 
tubes 

71 04-01-05-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή 

Building piping systems 
under pressure with weld-
ed, galvanized steel tubes 

72 04-01-06-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής 

Building piping systems 
under pressure with 
seamless, galvanized 
steel tubes 

73 04-01-07-00 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 
ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες 

Building piping systems 
under pressure with stain-
less steel tubes 

  04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών   

74 04-02-01-01 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμ-
μους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής 

Building piping systems 
with linear plastic tubes 
using free flow 

  04-04 Αποχέτευση   

75 04-04-01-01 
Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών 
αποβλήτων 

General requirements for 
domestic sewerage sys-
tems 

76 04-04-01-02 
Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υ-
γρών αποβλήτων 

General requirements for 
nondomestic sewerage 
systems 

77 04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Sanitary ware, common 

78 04-04-03-02 
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητι-
κότητα (ΑΜΚ) 

Sanitary ware for disabled 
persons 

79 04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 
Bath and WC ancillary 
equipment 
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80 04-04-04-01 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα Floor gullies, odour-trap 

81 04-04-04-02 
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγί-
δα 

Floor gullies, not odour-
trap 

82 04-04-05-01 
Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοι-
κτής ροής) 

Outdoor manholes of 
building sewerage sys-
tems 

83 04-04-05-02 
Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέ-
τευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 

Inspection-cleaning out-
lets of buildings sewerage 
piping, inside or without 
manholes 

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   
  05-02 Λοιπά τεχνικά έργα   

108 05-02-01-00 
Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώ-
ματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

Kerbs, gutters and road-
side concrete lined drain-
age ditches 

109 05-02-02-00 
Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομί-
ων και πλατειών 

Paving slabs and cobble-
stones for pedestrian are-
as 

110 05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings 
112 05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems 

113 05-02-06-00 
Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-
εκροής αυτών 

Stepped slope gutters and 
their inflow - outflow shafts

114 05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων 
Rockfall protection 
barriers 

  05-03 Οδοστρώματα   

115 05-03-01-00 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδε-
τα εδαφικά υλικά 

Road pave-
ment subgrade layer with 
unbound soil 

116 05-03-02-01 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμά-
των απόσταθεροποιημένα εδαφι-
κά υλικά μευδράσβεστο 

Road pave-
ment subgrade layers and 
embankment bedding lay-
ers with lime stabilized soil

117 05-03-02-02 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποι-
ημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα 
κοκκώδη υλικά 

Road pave-
ment subgrade layers with 
cement stabilized soil and 
cement bounded granular 
materials 

118 05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδε-
τα αδρανή υλικά 

Road pavement layers 
with unbound aggregates 

119 05-03-05-01 
Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδε-
το αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

Road pavement layers 
with cement bounded ag-
gregates 

120 05-03-07-00 Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 
Roller compacted 
concrete pavement 

121 05-03-08-00 
Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγ-
μα αδρανών και φυτικήςγής 

Road shoulders with horti-
cultural soil and aggre-
gates mixture 
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122 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating 

123 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
Hot mixed dense graded 
asphalt concrete layers 

124 05-03-12-01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 
Skid resistant asphalt 
concrete wearing course 

125 05-03-12-04 
Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομα-
στίχη 

Skid resistant as-
phalt slurry wearing 
course 

128 05-03-17-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδε-
το ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμέ-
νων ασφαλτικών και υποκείμε-
νων στρώσεωνοδοστρωσίας 

Road pavement layers 
with cement bound recy-
cled materials resulting 
from asphalt  concrete 
and underlying layers mill-
ing 

129 05-03-18-01 
Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημέ-
νων στρώσεων οδοστρώματος 

Asphalt emulsion coating 
for the protection of stabi-
lized pavement layers 

  05-04 Σήμανση   
131 05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 
132 05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού Road delineators 

133 05-04-05-00 
Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυ-
φης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών 

Removal and/or reposi-
tioning of traffic signs and 
webs 

134 05-04-07-00 
Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυ-
φης σήμανσης 

Traffic signs mounting and 
support systems 

135 05-04-08-00 Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων(Π Μ Μ) 
Changeable message 
signs 

  05-05 Ασφάλιση οδών   

136 05-05-05-00 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 
Expropriation zone 
markers 

137 05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences 
  08  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   
  08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων   

172 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 
Ditch and channel 
excavations 

173 08-01-02-00 
Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποτα-
μών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων 

Clearing, snagging and 
dredging of rivers, 
streams and drainage 
ditches 

174 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
Trench excavations for 
utility networks 

175 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
Underground utilities 
trench backfilling 

176 08-01-04-01 
Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χω-
ρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμο-
γή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities instal-
lation with soil displace-
ment methods 
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177 08-01-04-02 
Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χω-
ρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμο-
γή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities instal-
lation with soil removal 
methods 

184 08-04-01-00 
Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσε-
ων διωρύγων και δεξαμενών 

Channels and reservoirs 
concrete lining. Porous 
concrete substrate 

185 08-04-02-00 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων 
με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

Concrete casting using 
slipform pavers 

186 08-04-03-00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδε-
μα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και 
αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προ-
σβολές 

Concrete structures with 
special waterproofing, 
abrasion and chemical 
attack resistance require-
ments 

  08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων   

187 08-05-01-02 
Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδε-
μα με ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of concrete 
structures using asphaltic 
membranes 

188 08-05-01-04 
Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έρ-
γων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

Protective coatings of hy-
draulic concrete structures 
using in-situ or ready-
mixed cement mortars 

189 08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 
Saw cutting joints in con-
crete slabs 

190 08-05-02-02 
Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευ-
ών από σκυρόδεμα (Waterstops) 

Waterstops for concrete 
joints 

191 08-05-02-03 
Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευ-
ών από σκυρόδεμα 

Concrete structures joint 
gap filling 

192 08-05-02-04 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδε-
μα με ασφαλτικές μαστίχες 

Concrete structures 
jointsealing using asphal-
tic mastics 

193 08-05-02-05 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδε-
μα με ελαστομερή υλικά 

Concrete structures joint 
sealing using elastomeric 
materials 

  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα   

200 08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 
pressurized u-PVC pipe 
networks 

201 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 
pressurized u-PVC pipe 
networks for sewage 

202 08-06-06-01 
Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς 
κατασκευασμένους με περιέλι-
ξητου υαλονήματος (FW-GRP) 

Glass-reinforced polyester 
produced by filament 
winding (FW-GRP) pipe 
networks 

203 08-06-06-02 
Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλή-
νες ινοτσιμέντου 

Fibre cement pipe net-
works fro drainage and 
sewage 

204 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 
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205 08-06-07-03 Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 
Pipeline components 
dismantling joints 

207 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 08-06-07-07 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα δι-
πλής ενέργειας 

Double orifice air relief 
valves 

209 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 

210 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείωνδικτύων 
Warning tape above bur-
ied utilities 

213 08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 
Prefabricated concrete 
manholes 

214 08-06-08-07 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμε-
ρές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes 
made of polymer-
reinforced concrete (PRC) 

  08-07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές   

215 08-07-01-01 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυ-
γκολλητές 

Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσ-
σαριστές 

Press welded gully tops 

218 08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο Ductile iron gully tops 

219 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 08-07-01-06 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανι-
κής προέλευσης 

Factory produced floor 
drainage channels 

221 08-07-02-01 
Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευ-
ών υδραυλικών έργων 

Rust protection of steel 
structures used in hydrau-
lic works 

267 09-14-02-00 
Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμέ-
νο σκυρόδεμα 

Harbour deckings made of 
fibre reinforced concrete 

268 09-14-03-00 
Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλι-
θους σκυροδέματος 

Harbour deckings made of 
concrete cobblestones 

269 09-14-04-00 Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων 
Joints of concrete harbour 
deckings 

  10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
  10-02 Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών   

277 10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων Litter receptacles 
  10-05 Εγκατάσταση Πρασίνου   

279 10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων 
Planting of trees and 
shrubs 

280 10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα μεσπορά Lawn turf sowing 

281 10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 
Laying ready made lawn 
turf 

  10-06 Συντήρηση Πρασίνου   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΟ 
1501-" + 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

291 10-06-02-01 Άρδευση φυτών Irrigation of plants 

292 10-06-02-02 
Άρδευση χλοοτάπητα - φυτών εδαφοκάλυψης -
 χλοοτάπηταπρανών 

Irrigation of lawn, ground 
cover plants and slope 
cover plants 

293 10-06-03-00 Χρήση λιπασμάτων Application of fertilizers 

294 10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων 
Lopping and pruning of 
trees 

295 10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων Pruning of shrubs 
296 10-06-04-03 Κούρεμα χλοοτάπητα Lawn mowing 
297 10-06-05-00 Φυτοπροστασία Plant protection 
298 10-06-06-00 Καταπολέμηση ζιζανίων Weed control methods 
299 10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου Grassed areas clearing 
300 10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα lawn improvement 

  10-07 Διάφορες Εργασίες   

302 10-07-01-00 Κοπή - εκρίζωση δέντρων καιθάμνων 
Cutting of trees and 
shrubs and stump removal

  10-08 Αρδευτικά δίκτυα   

303 10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 
Construction of plant irri-
gation networks 

  10-09 Υλικά Έργων Πρασίνου   

304 10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 
Supply and handling of 
planting material 
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Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές, όπου αυτό επι-
βάλλεται λόγω του αντικειμένου και με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης ή όπου το αντικείμενο δεν 
καλύπτεται με εγκεκριμένη ΕΤΕΠ, ενώ στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνονται οι συμπληρωματι-
κές τεχνικές προδιαγραφές των έργων πολιτικού μηχανικού. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙ-

ΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

1 ΣΤΠ-ΠΜ-1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 08-06-**-** 

2 ΣΤΠ-ΠΜ-2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
08-07-01-01 έως 08-07-

01-04 
08-07-01-05 

3 ΣΤΠ-ΠΜ-3 EPΓA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 

05-02-01-00 
05-02-02-00 
05-03-01-00 
05-03-03-00 
05-03-08-00 
05-03-11-01 
05-03-11-04 

4 ΣΤΠ-ΠΜ-4 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
03-**-**-** 
04-**-**-** 

5 ΣΤΠ-ΠΜ-5 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 05-05-06-00 
6 ΣΤΠ-ΠΜ-6 ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ 08-06-06-02 
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1. ΣΤΠ-ΠΜ-1: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ 

1.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και τις δοκιμές στε-
γανότητας των δικτύων σωληνώσεων πεδίου διακίνησης λυμάτων, στραγγιδίων, ομβρίων, ιλύος και 
νερού, περιλαμβανομένων και των φρεατίων συγκράτησης υγρών (δίκτυο στραγγιδίων, ομβρίων 
κτλ.) και των ξηρών φρεατίων (φρεάτια δικλείδων). Οι σωληνογραμμές εντός αντλιοστασίων και 
κτιριακών έργων καλύπτονται από την Συμπληρωματική Προδιαγραφή «ΣΤΠ-ΗΜ-3: Σωληνώσεις 
και εξαρτήματα δικτύων». 

Το υλικό των αγωγών θα είναι για τα δίκτυα που λειτουργούν υπό πίεση όπως προσδιορίζεται στις 
Ειδικές Προδιαγραφές και μπορεί να είναι: 

 uPVC 6 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 

 HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης εφ’ όσον προδιαγράφεται διαφορετικά 

 Χυτοσίδηρος (Χυτοσίδηρο με σφαιροειδή γραφίτη) 

 Χαλύβδινοι ελικοειδούς ραφής 

Τα δίκτυα βαρύτητας κατασκευάζονται από: 

 uPVC σειράς 41 

 σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 

 Ελικοειδείς σωλήνες SPIRAL από uPVC-HDPE 

 Τσιμεντοσωλήνες για δίκτυα όμβριων και όπου αλλού ρητά προβλέπεται από την Μελέτη και 
τις Ειδικές Προδιαγραφές. 

1.2 Υλικά 

1.2.1 Σωλήνες από HDPE 3ης γενιάς 10 atm ή ανώτερης 

Οι σωλήνες από HDPE, ονομαστικής πίεσης 10 atm., θα είναι τρίτης γενεάς θα κατασκευάζονται 
σύμφωνα με την ΕΝ 12201. Οι συνδέσεις θα γίνονται : 

(1) Πολυαιθυλένιο - πολυαιθυλένιο 

Mε μετωπική συγκόλληση (butt fusion), για διαμέτρους σωλήνων μεγαλύτερες από Φ110. Για 
μικρότερες από Φ110 διαμέτρους σωληνώσεων, είναι επιτρεπτή η σύνδεση των σωληνώ-
σεων με : 

- ηλεκτροσυγκόλληση (ElectrofusionWelding). Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση 
γίνεται μέσω ειδικού εξαρτήματος (ηλεκτρομούφα), κατάλληλων διαστάσεων α-
νάλογα με τις διαμέτρους των σωληνώσεων και σύμφωνα με τα σχέδια της Με-
λέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές.  

- μηχανικό τρόπο. Η σύνδεση σε αυτή την περίπτωση γίνεται με συνδέσμους και 
ρακόρ από πολυπροπυλένιο. Ειδικά για την διακίνηση πόσιμου και βιομηχανι-
κού νερού και για διαμέτρους μέχρι και DN 32, η σύνδεση μπορεί να γίνει και με 
ορειχάλκινους συνδέσμους και ρακόρ.  

(2) Πολυαιθυλένιο - PVC ή με μεταλλικούς σωλήνες 

Η σύνδεση θα γίνεται με χαλύβδινες φλάντζες. O υποδοχέας φλάντζας θα είναι από πολυαι-
θυλένιο. Η σύνδεση με τον σωλήνα πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μετωπική συγκόλληση ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση (βλέπε παραπάνω προδιαγραφή “Σύνδεση πολυαιθυλένιο - πολυαιθυ-
λένιο”). Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια ζιμπώ. 

(1) Γενικά 
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Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου,πουθακατασκευασθούν,θα αντέχουνσεπιέσεις λειτουργίαςμενερόμέχριτην ζη-
τούμενη ονομαστική πίεση π.χ 10barγια ΡΝ10. 
 
Σανελάχιστηαπαίτησησεαντοχήστηνεσωτερικήπίεσηκαιστοχρόνοείναι:50 χρόνιαζωήςστους20ºC 
 
ΟκαθορισμόςτωνδιαστάσεωνθαγίνειμεβάσητηνκατηγορίαSDR11-S5. 
 
 
 
(2) Πρώτη Ύλη 
 
2.1 Ιδιότητες πρώτης ύλης 
 
Ηπρώτηύλη,πουθαχρησιμοποιηθεί, θαείναικατάλληληγιατηνκατασκευή σωλήνωνπολυαιθυλενίουHDPEτρί-
τηςγενιάς(MRS10,ΡΕ100)διανομήςπόσιμου νερούαπόσκληρό πολυαιθυλένιο(HDPE) CΕ100,τρίτης γε-
νιάς,MRS10(Minimun RequiredStrength=ΕλάχιστηΑπαιτούμενηΑντοχή=10Mpa)κατάΕΛΟΤΕΝ 
12201-2:2003. 
 
Ηονομαστικήπυκνότητατηςπρώτηςύλης,μετρημένη σεθερμοκρασία23ºCθα είναι:0,942έως0,952gr/cm3. 
 
Μετονόροονομαστικήπυκνότηταεννοείταιηπυκνότητατηςπρώτηςύλης, μετάτηνπροσθήκητωνκατάλλη-
λωνπρόσθετων. 
 
Οδείκτηςροής(meltflowindex)της πρώτηςύλης,θαείναιMFI190/5= 0,4έως 1,0gr/10min. 
 
Ηεπιτρεπόμενη τάσητοιχώματος(σ)τηςπρώτηςύληςθαείναιμεγαλύτερηαπό 5MPa. 
 
2.2 Πιστοποιητικά πρώτης ύλης 
 
Με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την ανάθεση κατασκευής  των σωλήνωνθαπαραδοθείαπότονΑ-
νάδοχοστηνΔιευθύνουσα Υπηρεσία, πρωτότυποπιστοποιητικό, καθώςκαιηεπίσημημετάφρασήτουστηνΕλ-
ληνική γλώσσατουκατασκευαστή τηςπρώτηςύλης,στοοποίοθαφαίνεταιησύνθεσή 
της,ηονομαστικήτηςπυκνότητα, οδείκτηςροής(meltflowindex),ητάση εφελκυσμούστοόριοδιαρρο-
ής,ητάσηθραύσηςκαιοιαντίστοιχεςεπιμηκύνσεις, καθώςκαιητάση(σ). 
 
Επίσης,θαπροσκομίζεταιπρωτότυποπιστοποιητικόκαταλληλότηταςτουυλικού γιαπόσιμονερόαπόέγκυροΟρ-
γανισμό,καθώςκαιεπίσημημετάφρασήτουστην Ελληνικήγλώσσα. 
 
 
ΗΔιευθύνουσαΥπηρεσία,μέσασεπέντε(5)εργάσιμεςημέρεςαπότηνυποβολή, θαδώσειέγγραφηαποδοχήήτεκ-
μηριωμένηαπόρριψητηςπρώτηςύλης,πουθα χρησιμοποιηθείγιατηνκατασκευήτωνσωλήνων. 
 
 
 
(3) Σωλήνες 
 
3.1  Χαρακτηριστικά σωλήνων 
 
Οισωλήνες θαείναιΜΠΛΕχρώματοςκαιθακατασκευασθούν,όσοναφοράστις διαστάσεις,κατάEN12201-
2.ΟιέλεγχοιθαγίνουνκατάEN12201-2. 
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3.2  Έλεγχοι και δοκιμές σωλήνων 
 
Στουςπαραγόμενους σωλήνεςθαγίνουνόλοιοιέλεγχοικαιοιδοκιμές,που προβλέπονταιαπότοEN12201-
2,όπως: 
 
α) Έλεγχοςδιαστάσεωνκαιανοχών.Θαελέγχεται,επίσης,καιηovaliteτων σωλήνων. 
β) ΔοκιμέςΑντοχής,δηλαδήέλεγχοςαντοχήςσεεσωτερικήπίεσηκαιέλεγχος μεταβολήςκατάτηθερμικήεπεξερ-
γασία. 
γ) Δοκιμήsqueeze-off. 
δ) Δοκιμήσεεφελκυσμόμέχριθραύση. 
ε) Μέτρησηδείκτηροής. 
στ)Μέτρησητραχύτητας. 
 
ΗΔιευθύνουσαΥπηρεσίαθαπαρακολουθήσειτουςεργαστηριακούςελέγχους, είτεμε το δικότης προσωπι-
κό,είτεαναθέτονταςτηνεργασίααυτήσε κατάλληλο συνεργάτητης. 
 
ΟΑνάδοχοςοφείλειναειδοποιήσει,μεέγγραφότου,τηνΔιευθύνουσαΥπηρεσία γιατηνημερομηνίαέναρξηςτω-
νεργαστηριακώνελέγχων,τουλάχιστονδέκα (10)ημέρεςνωρίτερα. 
 
 
 
 
(4) Εργαστήριο Ελέγχων 
 
Όλοιοιπαραπάνωέλεγχοιθαγίνουνσεεργαστήριοκοινήςαποδοχής, παρουσίατων εκπροσώπων τηςΔιευθύ-
νουσας Υπηρεσίας. Ταέξοδατωνελέγχωνβαρύνουντον Ανάδοχοκαιθαείναιενσωματωμένα στιςτιμέςπροσφο-
ράςτωνσωλήνων.  Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα υποβληθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε κατάλ-
ληλοπιστοποιητικόκατάDIN50049. 
 
Πέραντωνπιστοποιητικών,πουθαεκδοθούνκαιθακαλύπτουνόλουςτουςελέγχους, πουαναφέρονται καιθαγί-
νουνστηνΔιευθύνουσαΥπηρεσία, θαδοθούνκαιόλεςοι μετρή-
σεις,πουθακαταγράφονταιστηδιάρκειατωνελέγχων. 
 
ΣεπερίπτωσηασυμφωνίαςμεταξύτωνόρωντηςπαρούσαςΤεχνικήςΠροδιαγραφής καιεκείνωντωνΠροδιαγρα-
φώνDIN,ισχύουνοιόροιπουπροβλέπουναυστηρότερους ελέγχουςκαιπαρέχουνυψηλότεροβαθμόασφαλείας. 
 
 
 
 
(5) Μήκη σωλήνων 
 
Ταμήκητωνευθύγραμμωνσωλήνωνθαείναι 6-12mγιαευθύγραμμουςσωλήνεςκαι 
50-100mγιατουςσωλήνεςσερολό. Ειδικάγιατορολό,τομήκοςμπορείναείναι καιμεγαλύτερο. 
 
 
 
 
(6) Συσκευασία σωλήνων 
 
Οισωλήνες,κατάτημεταφορά,τοποθέτησηκαιαποθήκευση, θαείναιταπωμένοιμε τάπεςαρσενικέςα-
πόLDPEκαιθαείναισυσκευασμένοι  (1mx1mxτομήκος),κατά τέτοιοτρόπο,πουναμπορούννααποθηκεύονται 
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καθ’ύψος. Στηνπερίπτωσηπουοι αγωγοίβρίσκονταισεκουλούρες, τότεηεσωτερικήδιάμετροςθαισούταιμετην 
ονομαστικήδιάμετροεπί(20)φορές. 
 
 
 
(7) Σήμανση σωλήνων 
 

Οισωλήνεςθαφέρουνδύο(2)σειρέςσήμανσης, χρώματοςλευκούαντιδιαμετρικά τυπωμένεςκαιανάμέτρομή-
κουςσωλήνα,πουθαέχουντηνεξήςμορφή: 
 
ΣΩΛΗΝΑΣΝΕΡΟΥHDPE/Φ63x 5,8ΡΝ10ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ 
 
Όπου: 
 
•  HDPE:πολυαιθυλένιουψηλήςπυκνότητας 
 
•  Φ63x 5,8:εξωτερικήδιάμετροςxπάχοςτοιχώματος 
 
•  ΡΝ10:ονομαστικήπίεση 
 
•  ΧΧΧΧ:όνομακατασκευαστή 
 
•ΥΥΥΥ: χρόνος παραγωγής από τη μία πλευρά και αύξων αριθμός 
μήκουςσωλήνααπότηναντιδιαμετρική. 
 
 
 

 
 
(8) Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου 
 
Ταεξαρτήματα,πουθαχρησιμοποιηθούν, θαείναιαπόπολυαιθυλένιο(ΡΕ)χρώματος μαύ-
ρου,τρίτηςγενιάς(MRS10,PE100),καιθααντέχουνσεπιέσειςλειτουργίας με νερόμέχρι-
τα16bar(PN16).Θαείναικατάλληλαγιασύστημασυγκόλλησης με ηλεκτρομούφακαισυνεργάσιμαμεσωλή-
να,πουθαφτιαχτείμεβάσητηνΤεχνική ΠροδιαγραφήγιατηνκατασκευήτωνσωλήνωνΡΕ. 
 
Οιδιαστάσεις,τοπάχοςτοιχώματοςκαιοιανοχέςτωνεξαρτημάτων θαείναιτέτοιες, ώστεναεξασφαλίζεταιησυνερ-
γασιμότηταμετουςσωλήνες,ηκαλήποιότητατης συγκόλλησης,καθώςκαιητήρησηαντοχήςμετάτηνσυγκόλληση. 
Στιςπροσφορέςθααναφέρονται, σαφώς,οτύπος,ηκατασκευάστρια εταιρεία,οι διαστάσειςκαιοιανοχέςτωνεξαρ-
τημάτων καιθαγίνεταιπαραπομπήστους καταλόγους,πουθαείναισυνημμένοιστηνπροσφορά. 
 
Τα εξαρτήματα, κατά την παράδοσή τους, θα συνοδεύονται  από πιστοποιητικά δοκιμώνκαιελέγχωνκαιθα-
καλύπτουνταεξής: 
 
•  Ονομαστικήπυκνότητατηςπρώτηςύλης 
 
•  Ονομαστικήπυκνότηταυλικού,πουπάρθηκεαπόέτοιμοεξάρτημα 
 
•  Μέτρησηδείκτηροήςπρώτηςύλης 
 
•  Σύνθεσηπρώτηςύλης 
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•  Αντοχήσεεσωτερικήπίεση(τεστ170ωρών) 
 
•  Μεταβολέςμετάαπόθερμικήεπεξεργασία 
 
•  Μέτρησηδιαστάσεωνκαιανοχών. 
 
Όλαταπαραπάνωπιστοποιητικά θαπροέρχονται απόδοκιμές,πουέγινανσεδοκίμια τηςσυγκεκριμένηςπαρτί-
δαςπαραγωγήςτωνεξαρτημάτων, πουθαχρησιμοποιηθούν απότονΑνάδοχο. 
 
Η ΔιευθύνουσαΥπηρεσία,γιαόλουςτουςπαραπάνωελέγχους,διατηρείτοδικαίωμανα επαναλάβειτουςελέγ-
χουςσεεργαστήριοτηςαρεσκείαςτης. 
 
Επίσης,θαδοθείπιστοποιητικό αντοχήςσεεσωτερικήπίεση(10.000ωρών),πουθα προέρχεταιαπόδοκίμιατηςί-
διαςσχεδίασηςκαιδιαδικασίαςπαραγωγήςμεαυτάπουθα παραδοθούνστηνΔιευθύνουσαΥπηρεσία. 
 
Στιςπροσφορέςθααναφέρονταιοιπροδιαγραφές, τωνοποίωνοιαπαιτήσειςπληρούν τασυγκεκριμέναεξαρτήμα-
τα,έστωκαιανοιπροδιαγραφέςαυτέςβρίσκονται σεφάση προσχεδίουκαιθαεπισυνάπτονταιμετηνπροσφορά. 
 
ΗΔιευθύνουσαΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωμανακάνειδειγματοληπτικό έλεγχοτων εξαρτημάτωνστιςεγκατα-
στάσειςτουπρομηθευτήή σεεργαστήριοκοινήςαποδοχής. 
 
Ειδικά,γιατιςσέλλεςγίνονταιαποδεκτέςμόνοαυτές,οι οποίεςπεριβάλλουντοναγωγό καιθαφέρουνηλεκτρικήα-
ντίστασησεόλητηνεσωτερικήπερίμετρότους. 
 
Επίσηςτοεργοστάσιοπαραγωγήςτωνεξαρτημάτων θαπρέπειναδιαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότη-
ταςτηςσειράςISO9000στοοποίοθααναφέρονται ταπροϊόνταγιαταοποίαείναιδιαπιστευμένο. Αντίγραφοτουπι-
στοποιητικούθα επισυνάπτεταιστηνπροσφοράτουκάθεπρομηθευτή. 
 
Όλαταεξαρτήματαθασυνοδεύονται απότααπαραίτηταπιστοποιητικάδοκιμώνκαι ελέγχωνσύμφωναμε-
τοDIN50049(EN10204)γιατααποτελέσματα τωνδοκιμών (πυκνότητα πρώτηςύλης,μέτρηση δείκτηρο-
ής,σύνθεση πρώτηςύλης,αντοχήσε εσωτερικήπίεση,διαστασιολόγησηκλπ). 
 
Σέλλες παροχής με ενσωματωμένο κοπτικό και θερμική αντίσταση 
 
Οισέλλεςπαροχήςθαχρησιμοποιηθούν (εφόσον απαιτηθεί) γιατησυνδεσμολογίααγωγώνΡΕσεδίκτυα υπόπί-
εσημέχρικαι16bar(ΡΝ16)χωρίςδιακοπή τηςπαροχής αλλάκαιεπίσηςσε αγωγούςχωρίςπίε-
ση.Οισέλλεςαυτέςθαδιαθέτουνενσωματωμένοκοπτικόγιατο τρύπηματουκυρίωςαγωγού, καθώςκαιγιατοκλεί-
σιμοτηςοπής,όποτεαυτό απαιτηθεί. 
 
Γιατησυγκράτησητης σέλλαςστοναγωγό,κατάτη διαδικασίατης συγκόλλησης,είναι απαραίτητο το τμήμα συ-
γκράτησης  (κάτω μέρος), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλήςσυγκόλλησητουλάχιστονμέχρικαιτηδιάμετρο-
τουΦ200. 
 
Τοκοπτικό θαπρέπειναείναικατασκευασμένοαπόκατάλληλομέταλλοανθεκτικόστη διάβρωσηκαιθακινείταισε-
μεταλλικόοδηγό,έτσιώστεναεξασφαλίζεται ησωστή διάτρησητουσωλή-
να,καθώςκαιηχρησιμοποίησητουπάνωαπόμίαφορά.Τοδε καπά-
κι(πώμα)τηςσέλλαςπρέπειναδιασφαλίζειστεγανότηταμέχριτηνπίεσηκαιτων 
16barτουλάχιστονκαιηστεγανότηταθαεξασφαλίζεται μεβίδωμαμετοχέρικαιόχι μετηχρήσηκλει-
διού.Θαμπορείδενααφαιρείταιόποτεχρειάζεται. 



Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Νερού» Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 5. Γενικές Προδιαγραφές 
Τεύχος 5.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

  Σελίδα17 

 

 
Οισέλλεςθαπρέπειναέχουνπρορυθμισμέναάνωκαικάτω“stop”στοκοπτικόώστε ναυπάρχειπροκαθορισμένο 
βάθοςδιείσδυσηςτουκοπτικού,αλλάκαιασφαλής επαναφοράμέχριορισμένουσημείου. 
 
Τοελεύθεροάκροτηςσέλλας(spigot)θαέχεικατάλληλο μήκος,ώστεναμπορείνα συγκολληθείδύοφορέςτουλάχι-
στον. 
 
Ηηλεκτρικήαντίστασηθαείναιμονοκαλωδιακήκαιθαπρέπειαπαραίτηταναείναι εκτεθειμένηεσωτερικάστησέλλα-
καιόχικαλυμμένηαπόπολυαιθυλένιο, ώστενα επιτυγχάνεταιηβέλτιστημετάδοσητηςθερμότηταςκατάτηδιάρ-
κειατηςσύντηξης. 
 
Οισέλλεςθαφέρουν δείκτεςτήξης, ώστεναυπάρχειοπτικόςέλεγχοςτηςλήξηςτης συγκόλλησης. 
 
Οισέλλεςπαροχήςθαδιαθέτουνψυχρέςζώνεςπεριφερειακάτηςθερμικήςαντίστασης, αλλάκαιστοκέντροαυ-
τήςκαιπεριφερειακάτουευθέωςάκρουπουφέρειεσωτερικά τοκοπτικόεργαλείο. 
 
Ηζώνησυγκόλλησης καιτοβάθοςδιείσδυσηςτηςσέλλαςθαέχουνόσοτοδυνατόν μεγαλύτερομή-
κος,ώστεναεπιτυγχάνεται συγκόλλησημεμεγαλύτερομέροςτου αγωγού. 
 
Οισέλλεςθαφέρουνετικέταγραμμωτούκώδικα(barcode) γιαπλήρωςαυτόματη συγκόλληση.Στο barcode θα 
περιλαμβάνονται,η διάμετρος του εξαρτήματος,ο χρόνοςκαιητάσησυγκόλλησης, καθώςκαιοχρόνοςψύ-
ξης.Επίσηςπάνωστοσώμα τηςσέλλαςθαυπάρχουνανεξίτηλαήανάγλυφατουλικόκατασκευής καιηδιάμετρος 
τηςσέλλας. 
 
 
 
Ηλεκτροσύνδεσμοι (Ηλεκτρομούφες) 
 
Οιηλεκτροσύνδεσμοι(ηλεκτρομούφες)θαχρησιμοποιηθούνγιατηνσυνδεσμολογία αγωγώνΡΕσεδίκτυαυπόπί-
εσημέχρικαι20bar(ΡΝ20).Ηκατασκευή των ηλεκτροσυνδέσμων θαείναισύμφωναμετιςισχύουσεςπροδιαγρα-
φέςκαιθα προσφέρουνμόνιμες,στεγανέςκαιανθεκτικέςσυνδέσειςαγωγώνΡΕ. 
 
Δεναπαιτούνταισυσκευέςσυγκράτησηςγιατηνσυγκόλλησητους. 
 
ΗηλεκτρικήαντίστασηθαπρέπειαπαραίτηταναμηνείναικαλυμμένηαπόΡΕ,αλλάνα είναιεκτεθειμένηεσωτερικά-
στονηλεκτροσύνδεσμο,ώστεναεπιτυγχάνεταιηβέλτιστη μετάδοσητηςθερμότηταςκατάτηδιάρκειατηςσύντη-
ξης.Γιαδιαμέτρουςμεγαλύτερες ήίσεςτων280mm,ησυγκόλλησηθαπρέπειναγίνεταισεδύοφάσεις,χωριστάγια 
την κάθε πλευρά της ηλεκτρομούφας,  έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σίγουρη και επιτυχήςσυγκόλλησητουσω-
λήνα.Επίσης,απόΦ280καιάνω,οιηλεκτρομούφες θα διαθέτουνκωδικόπροθέρμανσης. 
 
Οιηλεκτροσύνδεσμοι θαφέρουνδείκτεςτήξης,ώστεναυπάρχειοπτικόςέλεγχοςτης λήξηςτηςσυγκόλλησης. 
 
Οιηλεκτροσύνδεσμοιθαδιαθέτουνψυχρέςζώνες σταάκρατους, αλλάκαιστοκέντρο 
τους,ώστεναπρολαμβάνεταιηροήτηγμένουυλικού. 
 
Η ζώνησυγκόλλησηςκαιτοβάθοςδιείσδυσηςτουηλεκτροσυνδέσμουθα έχουνόσοτο δυνατόνμεγαλύτερομή-
κος,ώστεναεπιτυγχάνεται συγκόλλησημεμεγαλύτερο μέρος τουαγωγού. 
 
Οιηλεκτροσύνδεσμοι θααπαιτούνχαμηλήτάση(42Vmax)γιατησυγκόλλησητους, ώστεναείναιασφαλήςησυ-
γκόλληση γιατουςτεχνικούς. Επίσης,οιακροδέκτες της ηλεκτρικήςαντίστασηςθαείναιπροστατευμέ-
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νοι,ώστεναμηνμπορείναέρθουνσε επαφήμετοντεχνικόκατάτηδιάρκειατηςσυγκόλλησης. 
 
Σεπερίπτωσηηλεκτροσυνδέσμου μεεσωτερικό“stop”,τότεαυτόθαπρέπειναείναι εύκολααφαιρούμε-
νο,ώστεοηλεκτροσύνδεσμος ναμπορείναχρησιμοποιηθείγια επισκευήαγωγώνΡΕ(περαστός). 
 
Οιηλεκτροσύνδεσμοιθαφέρουνετικέταγραμμωτούκώδικα(barcode)γιαπλήρως αυτόματησυγκόλλη-
ση.Στοbarcodeθαπεριλαμβάνονται, ηδιάμετροςτου εξαρτήματος,οχρόνοςκαιητάσησυγκόλλησης, καθώςκαι-
οχρόνοςψύξης.Επίσης πάνωστοσώματουηλεκτροσυνδέσμουθαυπάρχουνανεξίτηλαήανάγλυφατουλικό κα-
τασκευήςκαιηδιάμετροςτουηλεκτροσυνδέσμου. 
 
Φλάντζες λαιμού 
 
Οιφλάντζεςλαιμούωςεξαρτήματαθατοποθετούνται στοάκροαγωγούΡΕγιατην εξασφάλιση τηςδυνατότητας 
σύνδεσηςμεφλάντζααντίστοιχης διάστασηςμεταλλικού εξαρτήμα-
τος(π.χ.φλάντζαάκρουμεταλλικούαγωγού,δικλείδας,υδρομετρητήκλπ). 
 
Οιφλάντζεςλαιμούθαμπορούνναείναιείτεενιαίαεξαρτήματα είτενααποτελούνται απόδύοτεμάχιακαιναέχουν 
κατάλληλη ονομαστικήπίεση. 
 
Σεοποιαδήποτεπερίπτωσηταεξαρτήματαθαέχουντηνακόλουθηδιάταξη: 
α)έναευθύάκρογιαηλεκτροσυγκόλλησημεαγωγόΡΕήάλλοεξάρτημαΡΕ.Τοευθύ άκροτηςφλάντζαςλαι-
μού(flangeadaptor)θα είναικατασκευασμένοαπόΡΕ100(SDR11)χρώματοςμαύρου. 
β)έναάκροφλάντζαγιατησύνδεσημεφλάντζαμεταλλικούεξαρτήματος. Το φλαντζωτόάκροθαείναικατασκευα-
σμένοαπόκατάλληλουλικόκαιμετηνκατάλληλη παραγωγικήδιαδικασία, ώστενααντέχειτημόνιμησύνδεση-
μεφλάντζατηςίδιας διάστασηςμεταλλικούεξαρτήματος.Ηδιαστασιολόγηση τωνοπώνκαιοιαποστάσεις αυ-
τώνθαείναισύμφωναμετοDIN2501.Επιθυμητό υλικόκατασκευής είναιχάλυβας προστατευμένος απόοξείδω-
σημεγαλβάνισμαενθερμώείτεάλληισχυροτέρων προδιαγραφών βα-
φή.Σεπερίπτωσηπουτουλικότηςφλάντζαςθαείναικάποιο πλαστικό-
ΡΕ,ΡΡκλπ,τότεθαπρέπεινααντέχει(χωρίςναστρεβλώνεταιτοσχήματου ήνασχηματίζει ρωγμέςήνασπά-
σει)τημόνιμησύνδεσημεαντίστοιχη μεταλλική φλάντζα καιόλεςτιςκαταπονήσειςπουαυτήμπορείναπροκαλεί-
στουλικό.Ενδεικτικά αναφέρεται ωςτρόποςενίσχυσηςτωνπλαστικώνφλαντζώνοπυρήναςαπόμεταλλικό έλα-
σμα,τοοποίοόμωςθαπρέπειναέχειενσωματωθείστοσώματηςφλάντζαςκατά τηφάσηπαραγωγήςτης. 
 
Θαπροτιμηθούν φλάντζεςλαιμούδύοτεμαχίων,οιοποίεςκατάτησύνδεσημε φλαντζωτόάκρομεταλλικούαγω-
γούήεξαρτήματος δεναπαιτούνμέριμναστον προκαθορισμό τηςθέσηςτηςφλά-
ντζας,ώστενασυμπέσουνοιοπέςτηςμετιςοπέςτης φλάντζαςτουμεταλλικούαγωγούήεξαρτήματος. 
 
Επίσηςπάνωστοσώματωνεξαρτημάτωνθαυπάρχουνανεξίτηλαήανάγλυφατο υλικόκατασκευήςκαιηδιάμε-
τροςτουεξαρτήματος. 
 
 
Τάπες – Ταυ – Συστολές - Καμπύλες (γωνίες) 90ο και 45ο 
 
Ταπαραπάνωεξαρτήματαθαχρησιμοποιηθούνγιατηνσυνδεσμολογία αγωγώνΡΕσε δίκτυαυπόπίεσημέχρι-
και20bar. 
 
Θαείναιευθέωνάκρων(spigot)κατάλληλαγιασύστημασυγκόλλησης με ηλεκτρομούφεςκαισυνεργάσιμαμεσω-
λήνα,πουθαφτιαχθείμεβάσητηνΤεχνική ΠροδιαγραφήγιατηνκατασκευήτωνσωλήνωνΡΕ. 
 
Επίσηςπάνωστοσώματωνεξαρτημάτωνθαυπάρχουνανεξίτηλαήανάγλυφατο υλικόκατασκευήςκαιηδιάμε-
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τροςτουεξαρτήματος. 
 
 
 
(9) Διαδικασία συγκόλλησης αγωγών ΡΕ 
 

Ταεξαρτήματατουπολυαιθυλενίου,πριντηδιαδικασίασυγκόλλησης,δενπρέπεινα εκτίθενταιστηνηλιακήακτι-
νοβολίακαιηθερμοκρασίατουςναμηνυπερβαίνειτους 
35ºC. 
 
Γενικότερα,γιαναέχουμεσαναποτέλεσμαμιακαλήσυγκόλληση,πρέπειοΑνάδοχος ναδώσειμεγάληπροσοχή-
σταπιοκάτωσημεία: 
 
• Ηθερμοκρασίατηςεπιφάνειαςτουαγωγούκαιτωνεξαρτημάτωνναβρίσκεται μετα-
ξύ0ºCέως35ºCκαιμόνοτότεναπραγματοποιούμεσυγκολλήσειςΡΕμεΡΕ. 
 
• Τοκόψιμοσταάκρατουαγωγούναείναιπάντακάθεταπροςτονδιαμήκηάξονά τουκαιναέχουμεμια-
λοξοτόμησητηςτάξηςτων5οπροςταέξω. Νακαθαρίζουμεμεέναστεγνόκαικαθαρόπανί-
τις,προςσυγκόλληση,επιφάνειες. 
 
• Ναξύνουμεπροσεκτικάόλητηνεπιφάνειατουαγωγού,πάνωστηνοποίαθα συγκολληθούν ταεξαρ-
τήματασεμήκοςλίγομεγαλύτεροαπότομήκοςτης ηλεκτρομούφας. 
 
• Γιασύνδεσησέλλαςπαροχήςήσέλλαςεπισκευής,τομήκοςτουαγωγού,που ξύνου-
με,είναιλίγομεγαλύτεροαπότοπλάτοςτηςσέλλας,συνήθωςκατά150mm. 
 
• Πρέπειναχρησιμοποιούμεπάντοτεεργαλείοξυσίματοςκαιόχιμαχαίρι.Τοξύσιμο γίνεταιμεπαράλ-
ληλες κινήσειςπροςτονάξονατουαγωγούκαιπάνταχωρίς διακοπή. 
 
• Πρώταναελέγχουμετοεσωτερικότωνεξαρτημάτωνναείναικαθαρόκαινα καθαρίζουμετηνξυσμέ-
νηεπιφάνειατουαγωγού,χρησιμοποιώνταςεξατμιζόμενο διαλύτη(τριχλωροαιθυλένιο)καικαθαρόχαρτί. 
 
• Τοποθετούμεκάποιοεργαλείοσταθεροποίησης(clamp), ικανόναευθυγραμμίζειτα άκρατουαγω-
γού,κατάτησυγκόλληση καινακρατάτοναγωγόμετην ηλεκτρομούφαελεύθεροαπόπιέσειςκατάτηδιάρκεια-
τηςσυγκόλλησης(τήξης)και τηνπερίοδοψύξης. 
 
• Πρέπει να προβλέψουμε, ώστε να μην μετακινηθούν οι αγωγοί, ούτε τα εξαρτήματακατάτη-
διάρκειατηςψύξης.Ανάλογαμετην κατασκευαστικήεταιρεία, οχρόνοςψύξηςτηςηλεκτρομούφαςκυμαίνεταια-
πό10λεπτάγιαΦ20mmέως30 λεπτάγιαΦ225mmκαιγιασέλλες,γενικά,απαιτούνται15λεπτά. 
 
• Στηδιάρκειατουχρόνουσυγκόλλησης,συμπληρώνεται, απότονεπικεφαλήςτου συνεργείου, ανά-
λογοσχετικόέντυποκαιυπογράφεταιαπότηνΥπηρεσίακαιτον ΕπιβλέπονταΜηχανικό. 
 
• Γιαταειδικάτεμάχιαθαγίνειαυτόματηκαταγραφήτωνστοιχείωνσυγκόλλησης μέσωτηςσυσκευ-
ήςσυγκόλλησηςκαιθαείναιταεξής: 
 
1. ΚωδικόςΈργου 
2. Κωδικόςεξαρτήματος 
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3. ΚωδικόςΤεχνίτη 
4. Ημερομηνίαεργασίας 
5. Ώραεργασίας 
6. Αύξωναριθμόςσυγκόλλησης 
7. Διάμετροςαγωγού 
8. Είδοςεξαρτήματος 
9. Θερμοκρασίαπεριβάλλοντος 
10.Χρόνοςσυγκόλλησης 
11.Καταγραφήστημνήμητουμηχανήματοςτυχόνδιακοπήςτηςσυγκόλλησης. 
 
ΗΥπηρεσίαδιατηρείτοδικαίωμανατροποποιήσει ταζητούμεναστοιχείακατάτη διάρκειαεκτέλεσηςτουέρ-
γου.Ηλήψητωνπαραπάνωστοιχείων θαπρέπειναγίνεται μεσύνδεσητηςσυσκευήςσυγκόλλησης μευπολογι-
στήPCκαινααποδίδειτις αποθηκευόμενεςπληροφορίες,υποστηριζόμενομετοαπαιτούμενοSoftware. 
 
(10)Έλεγχος συγκολλήσεων και δοκιμών 
 

Ταδίκτυαδιανομήςνερού άρδευσης απόαγωγόΡΕ κατασκευάζονταιγια ναλειτουργούν σεπίεσημέχρικαι 20 
bar.Επομένως,όλοιοι έλεγχοικαι τατεστπρέπειναγίνονταισε σχέσημετην εφαρμοστέα πίεση κάθε επιμέρους 
τμήματος. 
 
Γιαναέχουμεένακαλόαποτέλεσμα απότονέλεγχοπρέπειναλάβουμε υπόψητον μεγάλοσυντελεστήθερμι-
κήςδιαστολήςκαιείναιαπαραίτητονα σημειώσουμεότι,κατά τηδιάρκειατωντεστστεγανότητας, ηθερμοκρασία-
δενπρέπειναεναλλάσσεται σημαντικά. 
 
 
 
(11)Έλεγχος αντοχής 
 
Το τεστ αντοχής πραγματοποιείται  στα 12 bar και διαρκεί δύο (2) ώρες. Το αποτέλεσμα τουτεστελέγχεταια-
πόμανόμετρακαι,ανηαπόλυτηπτώσητηςπίεσης είναιμικρότερηα-
πό10mbar,τότεοέλεγχοςθεωρείταιικανοποιητικός. 
 
 
 
(12)Έλεγχος στεγανότητας 
 

Μετάτοτεστπίεσηςκαιαντοαποτέλεσμάτουείναιικανοποιητικό,ηπίεσηπέφτει μετα-
ξύ3και5bar,τουλάχιστονγια(48)ώρες.Τοαποτέλεσματουτεστελέγχεται και πάλιαπόμανόμετρα. 
 
 
 
(13)Πιστοποιητικό ελέγχου 
 
Γιακάθετμήματουδικτύου,πουθα ελέγχεται,θασυντάσσεταιπιστοποιητικόελέγχου, στοοποίοθαφαίνεταιεάντο-
τεστείχεικανοποιητικάαποτελέσματα ήόχι.Εάνόχι, ψάχνονταιοιδιαφυγέςκαιεπισκευάζονται, γίνεταιεπανέλεγ-
χος,κ.ο.κ.μέχριτο αποτέλεσμαναείναιτελείωςικανοποιητικό. Κατάτηδιάρκειατουελέγχουδεν επιτρέπεταικαμί-
απτώσηπίεσηςκαιθαελέγχεταιαπόκαταγραφικό μανόμετροΤο πιστοποιητικόθαυπογράφεταιαπότονΑνάδοχο-
καιτονΕπιβλέπονταΜηχανικόκαιθα παραδίδεταιστηνΔιευθύνουσαΑρχή. 
 

 (14) Διαδικασία εγκατάστασης κεντρικών και παροχετευτικών αγωγών ΡΕ στο χαντάκι 
 
14.1 Κεντρικοί αγωγοί 
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14.1.1 Επιλογή Διαδρομής 
 
ΗδιαδρομήτωνΚεντρικών Αγωγώνσχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψητονέλεγχογιατονεντοπισμό σωλή-
νωνκαικαλωδίων άλλωνΟργανισμών,απόσχέδιάτους,απόεπιφανειακήέρευνα, δοκιμαστικές το-
μές,όπουυπάρχειανάγκηκαιτηδυνατότητα κάμψηςτουσωλήναΡΕκατάτηνκαταβίβασή τουμέσαστο χαντάκι-
στασημείααλλαγήςτηςδιαδρομής του,ότανδεν χρησιμοποιείταικαμπύλη. 
 
Σ’αυτήτηνπερίπτωση,ηακτίνακάμψης θαείναιέως30φορέςη εξωτερική διάμετροςτουαγωγούΡΕγιαθερμο-
κρασία περιβάλλοντος20ºC. 
 
14.1.2 ΠίνακαςΕπιτρεπόμενηςΚάμψηςΑγωγώνΡΕ 
 

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

 

Ότανδενμπορούμε,λόγωεμποδίων,ναχρησιμοποιήσουμετην καμπυλότη-
τα,πουδίνειοΠΙΝΑΚΑΣ,τότεχρησιμοποιούμε εξάρτημακαμπύλης.Επίσης,ηακτίνα(m)αυξάνεταιότανη θερ-
μοκρασίαπέφτειχαμηλότερααπότους20ºC. 
 
14.1.3 Χαρακτηριστικά ορύγματος 
 
Τοπλάτοςκαιτοβάθοςτουορύγματοςφαίνεται στοαντίστοιχο σχέδιο. Τατοιχώματατουχαντακιούπρέπειναεί-
ναικατακόρυφα καιπάντααπαλλαγμένααπόκάθευλικόήαντικείμενο, ικανόνα καταστρέψει, ακόμηκαιναχαρά-
ξειτοναγωγό,τοίδιοισχύεικαι γιατοδάπεδοτουχαντακιού. 
 
Επειδή,οσυνδυασμός τουείδουςκαιτηςποιότηταςτουυλικού, που θα  χρησιμοποιηθεί,  είναι  παράγοντας  
για  την  καλή υποστήριξητουαγωγού,τουλικόπουθαχρησιμοποιηθεί γιατην υπόβαση(μαξιλάρι) καιτηναρχι-
κήεπίχωση,πρέπειναείναι σταθεράκαισυνεκτικά. 
 
Ηυπόβασηπρέπειναπαρέχειομοιόμορφη υποστήριξηκάτωαπό τοναγωγόκαικαλήευθυγράμμιση τουαγω-
γού,ώστενα αποφεύγονταισιφωνισμοί.  Τοπάχοςτηςυπόβασηςπρέπεινα είναι0,10mγιαόλεςτιςπεριπτώσεις. 
 
14.1.4 Ποιότητα αποκατάστασης χαντακιού 
 
Ηυπόβασηπρέπεινασυμπιέζεταιπριντηνεγκατάσταση του αγωγούκαιποτέτοπάχοςτηςναμηνείναι μικρότερο-
από0,10m μετάτησυμπίεση. 
 
Ηαρχικήεπίχωσημεάμμοσυμπιέζεταισεδύο(2)στρώσεις. Η πρώτηστρώσησυμπίεσηςείναιαπό-
τα3/4τουαγωγούκαικάτω, ενώηδεύτερηστρώσηαπότα3/4τουαγωγού καιάνωκαιμέχρι 
0,20ή0,30mμεάμμο. 
 
Ητελικήεπίχωσηγίνεταισεστρώσεις των0,30mκαιμε παράλληληδιαβροχήτωνυλικώνεπίχω-
σης,όπουχρειάζεται. 
 
Η τελική  επίχωση  συμπληρώνεται  μέχρι  τη  στάθμη  του οδοστρώματοςμε3Α,ενώ,στοπεζοδρόμιο, ητελι-
κήεπίχωση συμπληρώνεταιμέχριτηνεπάνωεπιφάνειατουπεζοδρομίουμε κατάλληλαπροϊόνταεκσκαφής. 
 
Σεκάθεστρώσηαρχικήςήτελικήςεπίχωσης, τουλικό συμπυκνώνεται μεδονη-
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τή,κινούμενομεπεπιεσμένοαέρα,ηδε απόστασημεταξύτωνδονήσεων μπορείναείναι40cmκαιο αριθμόςσυ-
μπιέσεωνναεξαρτάταιαπότοβάθοςτουχαντακιού. 
 
Τέλος,ηδιαδικασίαεγκατάστασης ΚεντρικούΑγωγούΡΕ συμπληρώνεταικαιμετιςΤεχνικέςΠροδιαγραφέςτουε-
κάστοτε έργου. 
 
14.2  Παροχετευτικοί αγωγοί 
- 
 
14.2.1  Επιλογή Διαδρομής 
 
Ηδιαδρομήτουπαροχετευτικού αγωγούΡΕσχεδιάζεταιπάντα κάθεταπροςτονΚεντρικόΑγωγό,λαμβάνοντας 
υπόψητην επιφανειακή έρευναγιατονεντοπισμόάλλωναγωγών.Οι διαστάσεις εκσκαφήςτουορύγματος πρέ-
πειναείναισύμφωνα με τααντίστοιχασχέδια. 
 
14.2.2  Βάθος τοποθέτησης 
 
Τοβάθοςεκσκαφήςακολουθείτοβάθοςτουκεντρικούαγωγού (επάνωμέ-
ρος)καιέχεικλίση0,5%(π.χ.για10mδρόμο, 5cm διαφοράπροςτονκεντρικόαγωγό). 
 
Εάν,γιαοποιοδήποτε λόγο,τοεπάνωμέροςτουπαροχετευτικού αγωγούέχειμικρότεροβάθοςα-
πό50cm,τότεοαγωγόςπρέπει νατοποθετείταιμέσασεπροστατευτικόαγωγό(φουρώ)απόPVC. Ηδιάμετροςτου-
φουρώείναι1,5Dαγ. 
 
 
(15) Διαδικασία τοποθέτησης αγωγών και εξαρτημάτων στο όρυγμα 
 
15.1  Κεντρικοί αγωγοί 
 
15.1.1 Η διαδικασία τοποθέτησης αγωγών γίνεται μετά τον έλεγχο καταλληλότηταςτουορύγμα-
τος.Οιευθύγραμμοιαγωγοί,πριν από τηντοποθέτησή τουςστοόρυγμα,ελέγχονται καικαθαρίζονται εσωτερικά.  
Κατάτοκατέβασμα τωνσωλήνωνστοόρυγμα κλείνουμεταάκρατους,ώστεναμηνεισχωρήσουν υλικάαπότο ό-
ρυγμακαιμετάευθυγραμμίζονται σεσχέσημετουςυπόλοιπους σωλήνεςκαιακολουθείταιηδιαδικασίασυγκόλλη-
σης. 
 
Οικουλούρεςμεταφέρονται μετρέιλερκοντάστοόρυγμακαι τοποθετούνται σεσταθερόπλαίσιογιατηνεκτύλι-
ξη.Οαγωγός πρέπειναπροστατεύεταικατάτηνμεταφοράτου. 
 
Στοελεύθεροάκροτουαγωγούτοποθετείταιμιαειδικήκεφαλή, πουεπιτρέπειτηνεύκολημετακίνηση καιέλξη-
του,μέσαστο όρυγμακαιαποκλείεικάθεεισχώρηση ξένουυλικούμέσαστον αγωγό. 
 
Οαγωγόςπρέπειναοδηγείταιμεκυλίνδρους-ειδικάράουλα- μέσαστοόρυγμα: 
 
•  στιςαλλαγέςδιεύθυνσήςτου 
•  ότανδιασχίζειήπεριβάλλεταιαπόεμπό-
διο,μετέτοιοτρόπο,ώστεναμηνπληγώνεταιηεξωτερικήεπιφάνειατουαγωγού. 
 
15.1.2   Τοποθέτηση Αγωγών ΡΕ σε κοινά ορύγματα 
 
Σεπεριπτώσεις πουέναόρυγμαέχεινακάνειμεπολλούςχρήστες (άλλουείδουςδίκτυα),ητοποθέτηση αγω-
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γώνΡΕαπαιτείειδικές ενέργειες, ώστεναμείνεισταθερόςοαγωγόςμέχριτηντελική επίχωση. 
 
Λόγωτηςέκθεσήςτουςστονφωςκαιτηςύπαρξης υψηλών θερμοκρασιών, κατάσυνέπειααύξησητουσυντελεστή-
της γραμμικήςδιαστολής, οαγωγόςμπορείναμετακινηθείκαινα καταστραφείαπόπαρακείμεναδίκτυαάλλωνΟρ-
γανισμών,γι’αυτό ηεπίχωσητουαγωγού,αμέσωςμετάτηντοποθέτηση,συνιστάτην καλύτερη σταθεροποίηση.  
Εάναυτήηλύσηδενμπορείνα επιτευχθεί,είναιαπαραίτητοναεπικαλύψουμε μερικώςτοναγωγό γιανατονσταθε-
ροποιήσουμε. 
 
15.2  Παροχετευτικοί Αγωγοί και Σέλλες 
 
Πριντηντοποθέτηση τωνπαροχώνΡΕστοόρυγμαγίνεταιέλεγχοςστο δάπεδοτουορύγματος, πουπρέπειναεί-
ναισύμφωναμεταπροβλεπόμενα στααντίστοιχασχέδια. 
 
Ταπλαϊνάτοιχώματατουορύγματοςπρέπειναείναιαπαλλαγμένα απόκάθε αντικείμε-
νο,ικανόναπροκαλέσειβλάβηστοναγωγόΡΕ. 
 
Κατάτηντοποθέτησητωνπαροχετευτικώναγωγώνμέσαστοόρυγμα,τα άκρατουαγωγούπρέπειναέχουνπώμα-
τα,πουναμηνεισχωρήσουν υλικά απότοόρυγμα. 
 
Ηεπιλογήτουσημείουτοποθέτησης τηςσέλλαςπαροχήςστονΚεντρικό Αγωγόγίνεταιλαμβάνονταςυπόψη-
τονπαρακάτωπεριορισμό: Τοσημείο τοποθέτησηςπρέπεινααπέχειτουλάχιστοντρεις(3)φορέςτηνεξωτερική 
διάμετροτουκεντρικούαγωγούαπόάλλαεξαρτήματα: 
•  Ηλεκτρομούφες 
•  Σέλλεςεπισκευής 
•  Σέλλεςπαροχών 
•  Σημεία,πουστοπαρελθόνέχειγίνειsqueeze-off 
•  Δικλείδεςκαιλοιπάειδικάτεμάχια. 
 
 
15.3     Ειδικά Μέτρα Ασφαλείας 
 
Ηπροστασίαμπορείναεπιτευχθεί,τοποθετώνταςτοναγωγόΡΕ,μέσασε φουρώ. 
 
Τοφουρώμπορείνααποτελείται απόχάλυβα,χυτοσίδηρο,PVCήάλλουλικό καιπρέπεινααντέχειστιςμηχανι-
κέςκαταπονήσεις, λόγωυπερκείμενων φορτίωνκαιθατοποθετείταισύμφωναμετιςοδηγίεςτηςΕπίβλεψης. 
 
Η διάμετροςτουφουρώπρέπειναείναι1,5φοράτηνεξωτερικήδιάμετροτου αγωγούΡΕ. 
 
Στιςπεριπτώσεις,πουτοφουρώχρησιμοποιείται γιαθερμικήπροστασία (κοντάσεπηγέςθερμότητας), είναιαπα-
ραίτητοοαγωγόςΡΕνακεντράρεται μέσαστοφουρώ. 
 
Στην είσοδο και έξοδο των αγωγών από το φουρώ τοποθετούνται προστατευτικοίδακτύλιοιμετηναποφυγή-
τωνγδαρσιμάτωντουαγωγούΡΕ. 
 
Επίσης,όταντοφουρώαποτελείται απόπαλαιάτμήματα, περίπτωσηήδη υπάρχοντοςχυτοσιδηρούφου-
ρώ,τότεελέγχουμετοεσωτερικότουφουρώ μεπέρασμαπιλότου. 
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1.2.2 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για τα υλικά κατασκευής και τις δια-
δικασίες τοποθέτησης/συναρμολόγησης για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης και άρδευσης 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 μετα-
βάλλονται σε σφαιροειδείς, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της ψαθυρότητας (brittleness), 
που αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του κοινού φαιού χυτοσιδήρου (grey cast iron) και την εξα-
σφάλιση υψηλής αντοχής και ολκιμότητας (ductility). 

 

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

1.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1.2.1 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τα ακόλουθα πρότυπα ισχύουν στην τελευταία έκδοση τους. 

EN 545 Ductileironpipes, fittings, accessoriesandtheirjointsforwaterpipelines - Require-
mentsandtestmethods -- Σωλήνες, εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια από ελατό χυ-
τοσίδηρο για δίκτυα ύδρευσης. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών. 

ISO 2531 Ductileironpipes, fittings, accessoriesandtheirjointsforwaterorgasapplications -- 
Σωλήνες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα σωλήνων ελατού χυτοσιδήρου για δί-
κτυα νερού ή αερίων. 

ISO 8179-1 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: Metallic zinc with fin-
ishing layer -- Σωλήνεςελατούχυτοσιδήρου. Εξωτερικήεπίστρωσηψευδαργύρου. 

EN 197-1 Cement - Μέρος 1: Composition, specifications and conformity criteria for com-
mon 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 Eiastomeric 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 
 

1.2.2 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 A % 10 5 
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Ιδιότητα Συμβολισμός Μονάδα Σωλήνες Ειδικά τεμάχια 

θραύση 

Σκληρότητα κατά 
Brinel 

HB  230 250 

Μέτρο ελαστικότητας E MPa 170.000 

Λόγος Poisson P - 0,28 

Συντελεστής θερμι-
κής διαστολής 

 cm/oC 11,5x10-6 

 

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

 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία των σωλή-
νων προκειμένου την έγκρισή τους, συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων καθώς και τα πιστοποιητικά 
παραγωγής τους, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο (υλικό κατασκευής, συστήματα 
προστασίας, διατάξεις σύνδεσης κ.λπ.) δηλώνοντας και την χώρα παραγωγής, η οποία προτιμάται 
να είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει συμφωνία, προκειμένου να 
τηρείται η προϋπόθεση που προκύπτει βάσει του ν. 4412/2016 Άρθρο 314 και της Ευρωπαϊκής 
οδηγίας 25/2014 άρθρο 85. Η κλάση των σωλήνων θα είναι κατά ΕΝ 545 και σύμφωνα με τον πί-
νακα 16 (C25, C30, C40, κλπ), όπου ο αριθμός κατάληξης είναι και η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 
λειτουργίας του σωλήνα σε bar (PFA). Αντίστοιχη θα είναι και η ελάχιστη κλάση των ειδικών τεμα-
χίων (καμπύλες, ταυ κ.λπ.). Στα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να υπάρχει αντιστοίχιση της εμπορι-
κής ονομασίας των προϊόντων η οποία θα αποδεικνύεται και από αντίστοιχη ανάρτηση των τεχνι-
κών χαρακτηριστικών στην επίσημη ιστοσελίδα του οίκου παραγωγής.  

1.2.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1.2.3.1  Εσωτερική επένδυση 

Η εσωτερική επένδυση θα συνιστάται από ομοιογενές στρώμα τσιμεντοκονίας εφαρμοζόμενης ερ-
γοστασιακά με φυγοκεντρικές μεθόδους και θα είναι τύπου blast furnace (υψικαμίνου) sulphate 
resistant cement (SRC) 

Το ονομαστικό πάχος της επένδυσης της τσιμεντοκονίας, το ελάχιστο όριο απόκλισης καθώς και το 
μέγιστο λπάτος των ρηγματώσεων και ακτινικής μετατόπισης θα είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 9 
του ΕΝ545.  

Η επένδυση με τσιμεντοκονία δεν επεκτείνεται στους κώδωνες ή το εσωτερικό των φλαντζών σύν-
δεσης. 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 σταθε-
ρότητα 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 ε-
νός τεταρτοκύκλιου της επένδυσης. Εκτενέστερες φθορές καθιστούν το τεμάχιο ακατάλληλο προς 
εγκατάσταση. 

 

H εσωτερική επένδυση τσιμεντοκονιάματος των σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο πρέπει να συμ-
μορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις. 
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- 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. 

- 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 πρέ-
πει να δηλωθούν. Η αναλογία της μάζας της άμμου προς τη μάζα του τσιμέντου δεν πρέπει να υ-
περβαίνει 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 χρη-
σιμοποιηθεί τσιμέντο με υψηλή περιεκτικότητα σε αλουμίνα, που υπόκειται σε εθνικούς κανονι-
σμούς, 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. 

1.2.3. Εξωτερικές επενδύσεις σωλήνων και εξαρτημάτων 

1.2.3.1 Εξωτερική επένδυση σωλήνων 

Για τις διαμέτρους σωλήνων μέχρι και DN1000 η εξωτερική επικάλυψη των φυγοκεντρικά χυτών 
σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο θα 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, πάχους τουλάχιστον 80μm. 

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

 

Χαρακτηριστικά επικάλυψης 

Η επικάλυψη του κράματος αλουμινίου-μεταλλικού ψευδαργύρου εμπλουτισμένου με χαλκό, θα κα-
λύπτει την εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα και διαμορφώνει ένα πυκνό συνεχές και ομοιόμορφο 
στρώμα. Είναι απαλλαγμένο από ατέλειες όπως εμφανή μπαλώματα ή έλλειψη συνάφειας.  

Η εφαρμογή του κράματος αλουμινίου-ψευδαργύρου εμπλουτισμένου με χαλκό, θα πραγματοποιεί-
ται με την μέθοδο του ηλεκτρικού τόξου (Electric Arc) και όχι δια ψεκασμού ή άλλης μεθόδου. Η 
ποσότητα μάζας του κράματος αλουμινίου-ψευδαργύρου εμπλουτισμένου με χαλκό, ανά μονάδα 
επιφάνειας θα είναι ίση με 400gr/m2. 

Η αναλογία του κράματος αλουμινίου-ψευδαργύρου θα είναι: 

- Αλουμίνιο 15% 
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- Ψευδάργυρος 85% 

- Χαλκός 

Στρώση τελειώματος 

Η στρώση τελειώματος από βαφή ακρυλικής ρητίνης με βάση το νερό BPA-free (Bisphenol A) και 
VOC-free (volatile organic compounds), χρώματος μπλε, θα καλύπτει ομοιόμορφα όλη την επιφά-
νεια του στρώματος κράματος αλουμινίου μεταλλικού ψευδαργύρου εμπλουτισμένου με χαλκό και 
θα είναι απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως εμφανή μπαλώματα ή έλλειψη συνάφειας.  

1.2.3.2 Εδαφολογική εξέταση 

Προκειμένου την έγκριση των σωλήνων θα πρέπει να παραδοθεί στην Ελέγχουσα Υπηρεσία εδα-
φολογική μελέτη στην οποία θα αναφέρεται ο τύπος της εξωτερικής επένδυσης των σωλήνων ελα-
τού χυτοσιδήρου την οποία προτείνει ο κατασκευαστής των σωλήνων. Η μελέτη θα εκπονηθεί βά-
σει μετρήσεων κατά μήκος των αγωγών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με αναγνωρισμένες με-
θόδους. 

 

1.2.3.3 Επικαλύψεις εξαρτημάτων  

Οι διαστάσεις και το ονομαστικό πάχος των ειδικών εξαρτημάτων θα είναι σύμφωνα με τις παρα-
γράφους 8.3 και 8.4. του ΕΝ545. Όλα τα εξαρτήματα, θα πρέπει να παραδίδονται εξωτερικά και 
εσωτερικά επικαλυμμένα με εποξειδική βαφή BPA-free πάχους τουλάχιστον 250μm σύμφωνα με το 
EN 14901. Όλες οι φινιρισμένες εσωτερικές επενδύσεις πρέπει να συμμορφώνονται με την παρά-
γραφο 4.1.4. Κατά προτίμηση τα ειδικά εξαρτήματα θα πρέπει να κατασκευάζονται από τον ίδιο οί-
κο παραγωγής των σωλήνων. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται το χυτήριο πα-
ραγωγής και να προσκομίζονται τα ανάλογα, αντίστοιχα πιστοποιητικά με αυτά των σωλήνων. 

 

1.2.4 Είδη συνδέσμων και διασύνδεση 

1.2.4.1 Γενικά 

Το υλικο των ελαστικών παρεμβυσμάτων θα είναι EPDM και θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ΕΝ681-1 και ΕΝ545. 

 

1.2.4.2 Εύκαμπτοι σύνδεσμοι 

Οι σωλήνες με εύκαμπτους συνδέσμους θα είναι σύμφωνα με τις εξωτερικές διαμέτρους του ευθέ-
ως άκρου DE και τις ανοχές τους. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα της διασύνδεσης μεταξύ των συ-
νιστωσών 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 υ-
περπιέσεων 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 συνθή-
κες 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, υδρο-
φορέας).  

Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα. 
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1.2.4.3 Αυτοαγκυρούμενοι σωλήνες 

Για την αποφυγή των σωμάτων αγκύρωσης των ειδικών τεμαχίων με τσιμέντο ή σε σημεία όπου 
υπάρχουν απότομες κλίσεις θα αυτοαγκυρούμενοι σωλήνες και εξαρτήματα. 

 

Ο σύνδεσμος αγκύρωσης του κάθε σωλήνα θα αποτελείται από δύο θαλαμους του κατασκευασμέ-
νες εργοστασιακά και θα είναι ένα χυτό σώμα με το ευθύ άκρο του σωλήνα. Στον εσωτερικό θάλα-
μο τοποθετείται το ελαστικό παρέμβυσμα που παρέχει την στεγάνωση του σωλήνα ενώ στην εξω-
τερικό θάλαμο τοποθετείται ο δακτύλιος αγκύρωσης. Επίσης στο ευθύ άκρο των αυταγκυρούμενων 
σωλήνων δημιουργείται εργοστασιακά μια ραφή η οποία συγκρατεί τον σύνδεσμο αγκύρωσης. Η 
ραφή μπορεί να γίνει και εργοστασιακά για τις περιπτώσεις όπου θα χρειαστεί κοπή των σωλήνων. 
Ο δακτύλιος αγκύρωσης θα είναι κατασκευασμένος από ελατό χυτοσίδηρο και θα μπορεί να πάρει 
μικρή ελαστική παραμόρφωση η οποία θα βοηθά στην τοποθέτηση του. Σε κάθε περίπτωση, απο-
κλείονται σύνδεσμοι αγκύρωσης που θα αποτελετούνται από βίδες προκειμένου να αποφευχθεί 
διάβρωσή τους και τελικώς αστοχία της σύνδεσης. 

 

Η κλάση των αυτοαγκυρούμενων σωλήνων θα είναι ένα επίπεδο κλασης C παραπάνω από αυτή 
των απλών σωλήνων. Οι αυτοαγκυρούμενοι σωλήνες παραλαμβάνουν και δυνάμεις λόγω των τά-
σεων συγκράτησης, επομένως καθιστά απαραίτητο το παραπάνω πάχος τοιχώματος. 

 

1.2.5. Υλικά σε επαφή με νερό 

Οι σωλήνες από έλατο χυτοσίδηρο και οι σύνδεσμοί τους περιλαμβάνουν διάφορα υλικά που χρη-
σιμοποιούνται υπό τις συνθήκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν, σε διαρκή ή παροδική επαφή με το 
νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ή άρδευση, οι σωλήνες από έλατο χυτοσίδηρο 
και οι σύνδεσμοί τους δεν μεταβάλλουν την ποιότητα του νερού και συμμορφώνονται με τις απαι-
τήσεις των κανονισμών EU και EFTA για τον τελικό χρήστη και πιστοποιούνται από ανεξάρτητο 
φορέα. 

 

1.2.6. Σήμανση σωλήνων και εξαρτημάτων 

Όλοι οι σωλήνες και όλα τα εξαρτήματα πρέπει να σημαίνονται κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξί-
τηλο 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, 

— την αναφορά στο παρόν Ευρωπαϊκό Πρότυπο, δηλαδή στο EN 545 (π.χ. ΕΝ545:20… τελευ-
ταία έκδοση), 

— την κλάση πίεσης των φυγοκεντρικά χυτευμένων σωλήνων. 

 

1.2.8. Επενδύσεις ειδικών εξαρτημάτων 
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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. 

1.2.9. Πιστοποίηση σωλήνων και εξαρτημάτων 

 

Τόσο οι σωλήνες όσο και τα εξαρτήματα θα ελέγχονται σύμφωνα με τις προαναφερθέν μεθόδους 
του ΕΝ545 και οι συμμετέχοντες, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά παρα-
γωγής (παραγωγής, όχι δοκιμίων) από τον προτεινόμενο κατασκευαστή των σωλήνων και εξαρτη-
μάτων ελατού χυτοσιδήρου, προκειμένου την έγκρισή τους από την Αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία: 

 

▪ Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας 9001:2015 σύμφωνα με την παράγραφο 9.3.1. του  
ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό διασφάλισης περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001:2004 

▪ Πιστοποιητικό κατασκευής σωλήνων και εξαρτημάτων σύμφωνα με το  ΕΝ545:2010 όπου θα α-
ναφέρεται η εμπορική ονομασία σειράς προϊόντος προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα αντιστοίχι-
σης, με επίσημα εκτυπωμένα φυλλάδια και με την επίσημη σελίδα του διαδικτύου, του οίκου παρα-
γωγής.  

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών σε σωλήνες και εξαρτήματα 
για την χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού και των υλικών επιδιόρθωσης των σωλήνων σύμφωνα με 
την παράγραφο 4.1.4. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας της εσωτερικής τσιμεντοκονίας για πόσιμο νερό σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.1.4. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας τσιμεντοκονίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/83/EC 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.3.1. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποίηση της τσιμεντοκονίας κατά CE και κατά ΕΝ197-1 σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.3.1. 
του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό αντοχής τσιμεντοκονίας σε θλίψη κατ΄ελάχιστον 50 Mpa έπειτα από 28 μέρες το-
ποθέτησης της τσιμεντοκονίας σύμφωνα με την παράγραφο 4.5.3.2. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας των ελαστικών παρεμβυσμάτων για πόσιμο νερό σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.1.4. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό συνδέσμων σύμφωνα με την παράγραφο 5.2. του ΕΝ545:2010, στο οποίο θα ανα-
φέρεται η γωνιακή εκτροπή ανά διάμετρο ή ανά ομάδα διαμέτρων. 

▪ Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των ελαστικών παρεμβυσμάτων σύμφωνα με το ΕΝ681-1 κατά την 
παράγραφο 4.1.3.1. του ΕΝ545:2010.  

▪ Πιστοποιητικό αντοχής σε πίεση των συνδέσμων απλού σωλήνα σύμφωνα με την παράγραφο 
5.2.2. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό αντοχής σε πίεση των συνδέσμων αυτοαγκυρούμενου σωλήνα σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.2.2. του ΕΝ545:2010. 

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας της ακρυλικής βαφής των σωλήνων για χρήση σε δίκτυα πόσιμου 
νερου. 

▪ Πιστοποιητικό καταλληλότητας της εποξειδικής βαφής  σύμφωνα με το ΕΝ14901 και την παρά-
γραφο 4.1.4. του ΕΝ545:2010 για τα ειδικά εξαρτήματα.  
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▪ Πιστοποιητικό εξωτερικής επένδυσης κράματος αλουμινίου ψευδαργύρου και ακρυλικής βαφής 
εμπλουτισμένου με χαλκό, σύμφωνα με το ΕΝ545:2010 και εκπόνησης μελέτης μακροπρόθεσμης 
συμπεριφοράς, παράρτημα D παράγραφος D.2.2. 

▪ Πιστοποιητικό EN ISO/CEI 17025 : 2005 για το εργαστήριο του οίκου κατασκευής που διενεργεί 
του ελέγχους ποιότητας των παραγόμενων σωλήνων. 

 

Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τρίτο διεθνή ανεξάρτητο φορέα πιστοποί-
ησης (BV, TUV, κλπ.) ο οποίος θα είναι διαπιστευμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με το 
ΕΝ45011 και ΕΝ45012. Όλα τα πιστοποιητικά θα αφορούν τα παραπάνω πρότυπα στην τελευταία 
τους έκδοση και θα αφορούν παραγωγική διαδικασία. 

1.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.3.1 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 η μεταφορά σωλήνων εντός εμπορευματοκιβωτίων οποιουδήποτε τύπου ή 
μεγέθους (shipping container 20’, 40’ κλπ) σε οποιοδήποτε στάδιο της μεταφοράς από το εργο-
στάσιο παραγωγής μέχρι και το εργοτάξιο του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια κατά-
σταση της εξωτερικής και εσωτερικής επένδυσης, μέχρι την τελική παράδοση των σωλήνων. Για 
τους ίδιους προφανείς λόγους, σε οποιοδήποτε στάδιο της μεταφοράς απαγορεύεται και η μεταφο-
ρά των σωλήνων με την μέθοδου του φωλιάσματος (nesting), όπου τοποθετούνται σωλήνες μικρό-
τερης διαμέτρου σε σωλήνες μεγαλύτερης. 

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. 

 

 

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 χρησι-
μοποίησή τους σε στεγασμένο χώρο. 
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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. 

1.3.2. 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 προκει-
μένου να επιτευχθεί τομή κατά επίπεδο κάθετα προς τον άξονα (απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχή σύνδεση με τον κώδωνα του επόμενου τμήματος). 

1.3.3. 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 συν-
δέσμων) 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 προβλε-
πόμενη από την μελέτη στάθμη. 

Γενικώς οι σωλήνες θα εδράζονται σε στρώση άμμου πάχους 15 cm (εκτός εάν ορίζεται διαφορετι-
κά στην μελέτη). Η εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης θα γίνεται με την το-
ποθέτηση 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. 

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 ελαστι-
κά υποδήματα. 

Τυχόν ζημιές στην προστατευτική επένδυση κατά την διάρκεια τοποθέτησης των σωλήνων θα α-
ποκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή /και τις εντολές της Υπηρεσίας με δα-
πάνες του Αναδόχου. 

Κατά την διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το ελεύθερο άκρο θα πωματίζεται για 
προστασία του σωλήνα από την είσοδο ξένων σωμάτων. 
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1.3.4. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ – ΩΤΙΔΕΣ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Τα ειδικά τεμάχια αλλαγής κατεύθυνσης ή διατομής (γωνίες, ταυ, σταυροί, συστολές) θα έχουν α-
πολήξεις τύπου κώδωνα (μούφα) και η σύνδεση αυτών θα γίνεται με παρεμβολή ελαστικού δακτυ-
λίου 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 προβλέ-
πεται 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 τυποποι-
ημένες 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. 

1.3.5. 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 τοποθετηθέ-
ντος 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 προέ-
κυψε 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 πιστο-
ποιητικό ποσιμότητας. 

Ο προς σύνδεση σωλήνας (ή ειδικό τεμάχιο) θα ευθυγραμμίζεται και θα εισπιέζεται μέχρι την γραμ-
μή - 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. 

 

Εξοπλισμός σύνδεσης αγωγών 
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Η ορθή επαφή του βλήτρου με τον ελαστικό σύνδεσμο θα ελέγχεται με την βοήθεια λεπτού ελάσμα-
τος 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 μεγά-
λων 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. 

 

  

1.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1.4.1. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

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 χαρακτη-
ριστικά των υλικών, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του Α-
ναδόχου πρόσθετες σποραδικές δοκιμές επί υλικών προσκομιζόμενων στο εργοτάξιο για τοποθέ-
τηση, σε εργαστήριο πιστοποιημένο κατά EN ISO/IEC 17025:2005-08 (General requirements for 
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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 ερ-
γαστήριο της επιλογής του Κυρίου του Έργου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τε-
λικά 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 εγκατεστημέ-
νων, 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. 

 

1.4.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την εγκε-
κριμένη μελέτη (κατά την διάρκεια της κατασκευής, σε εμφανή σημεία πριν την ολοκλήρωση της ε-
πίχωσης 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 ολοκλή-
ρωση 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 Προ-
διαγραφή δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του α-
ναδόχου. 

 

1.4.3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

1.4.3.1. Γενικά 

Η δοκιμή στεγανότητας θα γίνεται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγ-
μα, 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 οποιαδή-
ποτε 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 δι-
κτύου θα κλείνουν ερμητικά με τοποθέτηση (προσωρινή) φλαντζωτών ταπών. 

Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέ-
ρωσή του. 
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Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή κατα-
γραφικό) 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 σκάμ-
μα την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία. 

1.4.3.2. 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. 

1.4.3.3. 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 ορίζεται σε 150% της ονομαστικής πίεσης (ΡΝ) του δικτύου για πίεση 
λειτουργίας μέχρι 16 bar. Σε δίκτυα ή τμήματα δικτύων όπου η πίεση λειτουργίας ξεπερνά τα 16 bar 
θα αυξάνεται η πίεση κατά 5 bar για την πραγματοποίηση της δοκιμής. 

Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης, θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας θυλά-
κων 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 ε-
παναλαμβάνεται 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. 

1.4.3.4. Γενική δοκιμασία  

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της δοκιμασίας ανά τμήμα του δικτύου θα επαναπληρώνεται το όρυγ-
μα 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 ονομα-
στικής προς διαπίστωση τυχόν φθορών στους σωλήνες (πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανό-
μετρα). Αφού ολοκληρωθεί η επαναπλήρωση των ορυγμάτων κατά τμήμα, οι σωληνώσεις θα υπο-
στούν την τελική δοκιμασία με πίεση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 1.3.3.3. 

Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσε-
ων 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). 

1.4.3.5. Πρωτόκολλο δοκιμασιών  

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

1.4.4. ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

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. 
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Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του δι-
κτύου. 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. 

Αφού ολοκληρωθεί η πλύση, το δίκτυο θα αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό πλήρωσης 
κατάλληλων απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Μελέτη (π.χ. χλώριο). Το διάλυμα 
χημικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιστον 
στο δίκτυο, του οποίου όλες οι δικλείδες θα είναι κλειστές. Θα ακολουθήσει έκπλυση των σωλήνων 
με διοχέτευση νερού από την πηγή υδροδότησης. 

Μετά την απόπλυση της εγκατάστασης με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από διαφορε-
τικά σημεία και από σημεία εκτός της νέας εγκατάστασης κοντά στο σημείο τροφοδοσίας της. Το 
ποσοστό ελεύθερου χλωρίου των δειγμάτων που προέρχονται από θέσεις της νέας εγκατάστασης 
δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που 
ο όρος αυτός δεν πληρούται, θα γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα δειγματοληψία, 
έως ότου επιτευχθεί η παραπάνω απαίτηση. 

1.5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.5.1. 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). 

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

 

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 υ-
δραυλικών δικτύων (αποδεικνυόμενη με βεβαιώσεις εργοδοτών). 

 

1.5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρι-
νών 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 υ-
δραυλικές/ 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: 
Punctureresistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές 
ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση. 

Προστασία χεριών 
και βραχιόνων  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- 
Γάντιαπροστασίας 
έναντιμηχανικώνκινδύνων. 

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

Προστασίαποδιών EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 
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2. AdditionalSpecificationsSupersededbyENISO 20345:2004 -
Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (αντικατα-
στάθηκε από το πρότυπο ENISO 20345:2004). 

Προστασία 
οφθαλμών 

ΕΛΟΤΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for in-
dustrial and non-industrial use against mechanical hazards 
and/or heat -- Μέσαπροστασίας 
ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιο-
μηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύ-
νων ή και θερμότητας 

 

 

1.6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1.6.1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ  

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

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

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

1.6.1.1. Ειδικά τεμάχια  

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

1.6.1.2. Σώματα αγκύρωσης 

Οι εργασίες κατασκευής των σωμάτων αγκύρωσηs σε περίπτωση που χρειαστούν, επιμετρώνται 
ανεξαρτήτως στις επιμέρους εργασίες κατασκευής αυτών (εκσκαφές, σκυροδέματα κ.λπ.) και πλη-
ρώνονται βάσει των σχετικών άρθων Τιμολογίου. Δεν λαμβάνονται υπόψη διαστάσεις μεγαλύτερες 
των θεωρητικών. 

 

1.6.2. 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 τε-
μάχια θα φέρουν εργοστασιακές εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις σύμφωνα με τα καθοριζό-
μενα 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 στρώ-
σεων 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 υ-
λικών (σωλήνων και ειδικών τεμαχίων). 
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1.2.3 Σωλήνες από χάλυβα 

Οι σωληνώσεις από χάλυβα θα είναι ελικοειδούς ραφής, σπειροειδούς συγκόλλησης, σύμφωνα με 
το DIN 1626. Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, το ελάχιστο πάχος των χαλυβδοσωλήνων θα 
πρέπει να είναι σύμφωνο με τον επόμενο πίνακα : 

 

Εσωτερική Διάμετρος [mm] Πάχος Τοιχώματος [mm] 

80 2,9 

100 3,2 

125 3,6 

150 4,0 

200 4,5 

250 5,0 

300 5,6 

350 5,6 

400 6,3 

500 6,3 

600 6,3 

700 7,1 

800 8,0 

900 10,0 

1000 10,0 

1200 12,5 

1400 14,2 

Οι φλάντζες, θα είναι γενικά σύμφωνες με την ΕΝ 1514. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ, συ-
στολές κτλ) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης (σύμφωνα με την ΕΝ 10253, κατηγορίας 3). Οι 
κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα σε θερμό γαλβάνισμα, σύμφωνα 
με την ΕΝ 10253. 

Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούμενα λοξοτόμιση (φρε-

ζάρισμα) υπό γωνία 30 έως 35. Όλες οι εγκάρσιες ραφές, θα συγκολληθούν εξωτερικά και εσωτε-
ρικά, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν πλήρη εξωτερική και εσωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση σύμφω-
να με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

i. Προετοιμασία επιφάνειας με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, στιγμάτων συ-
γκόλλησης κτλ. 

ii. Αμμοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

iii. Εσωτερική προστασία:  

- μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών 
(ΠΞΣ 75 μm), 

- μια στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισα (ΠΞΣ 200 μm) 

iv. Εξωτερική προστασία:  
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- μια στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm) 

- δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 μm) 

Εναλλακτικά και εφ’ όσον προδιαγράφεται στις Ειδικές Προδιαγραφές επένδυση με πολυαιθυλένιο, 
αυτή θα γίνει σύμφωνα με το DIN 30670, δηλαδή : 

1η στρώση: στρώση βάσης (primer) από θερμοσυγκολητική εποξειδική σκόνη ελαχίστου πά-
χους 60 μικρών 

2η στρώση: στρώση υλικού συγκόλλησης (adhesive coat) ελαχίστου πάχους 250 μικρών 

3η στρώση: εξωτερική στρώση από εκβαλλόμενο (extruded) πολυαιθυλένιο. Ο αριθμός των 
περιελήξεων και επικαλύψεων πρέπει να είναι τέτοιος που το ελάχιστο πάχος της 
στρώσης πολυαιθυλενίου να είναι 3 mm.  

Στα σημεία των συγκολλήσεων ο αγωγός θα επικαλύπτεται με ταινία πολυαιθυλενίου 3 στρωμάτων 
συνολικού πάχους τουλάχιστον 3,2 mm. Η ταινία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατασκευασμένη 
σύμφωνα με το DIN 30672, το πάχος της θα είναι 0,75 mm έως 0,80 mm και το πλάτος της 
100 mm, ενώ η επικάλυψη 50 mm.  

Στα άκρα των σωλήνων στα οποία πιθανόν να έχει παρουσιασθεί οξείδωση, θα πρέπει να προη-
γηθεί καθάρισμα με βούρτσα. 

- Οι χαλυβδοσωλήνες θα ανταποκρίνονται στα εξής πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνι-
κό πρότυπο Ε.Π.-ΣχέδιοΕλληνικού ΠροτύπουΣ.Ε.Π.)καιτις παραπομπέςτους: 

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

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

• ΕΛ.Ο.Τ.504-85(Σ.Ε.Π.)«Χαλυβδοσωλήνεςμεήχωρίςραφήγιαδίκτυα νε-
ρού,λυμάτωνήαερίων» 

•  ΕΛ.Ο.Τ.541-90(ΣΕΠ)«Χαλυβδοσωλήνες-Συστήματαανοχών». 
 
Κατάτηνπαραγωγήτουςθαυφίστανταιστοεργοστάσιοεπιθεώρησηκαιτις δοκιμέςαπότονκατασκευα-
στή,μετηνπαρουσίαεκπροσώπουτουΚυρίουτου έργου,πουπροβλέπονται απότοΣ.Ε.Π.ΕΛ.Ο.Τ.504-
85καιταπρότυπα,που παραπέμπει. 

Ησύνδεσητωνσωλήνωνκαθορίζεται μετωπική(σόκορο) με ηλεκτροσυγκόλλησηκατάISO/TC44.  
Γι’αυτόοισωλήνεςπρέπεισταάκρα τουςναείναιλοξοτομημένοι κατάλλη-
λα(υπόγωνία37,5º),ανάλογαμετο πάχοςτουτοιχώματος 

- Πριναπότηνπαραγγελίατωνσωλήνων,οΕργολάβοςπρέπειναυποβάλλει στηνΕπιβλέπουσαΥπη-
ρεσίαταεξήςστοιχεία: 

 

•  Τιςδιαστάσειςτωνσωλήνων(μήκη,εξωτερικήδιάμετροκαιπάχος) 

•  Τηνποιότηταχάλυβα 

•  Τηνμέθοδοπαραγωγής 

• Τηνπαραγγελόμενηποσότητα(συνολικόβάρος,μήκοςκαιαριθμόσωλήνων κατάδιάμε-
τρο) 

•  Τοτελείωματωνάκρων 

•  Τηνπροστατευτικήαντιδιαβρωτικήεπένδυση(εσωτερικά&εξωτερικά) 

•  Τοεργοστάσιοκατασκευήςτωνσωλήνων 
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•  ΤιςισχύουσεςΠροδιαγραφές. 

ΗπαραγγελίακαιηπρομήθειατωνσωλήνωνθαγίνειαφούηΕπιβλέπουσαΥπηρεσί-
αδώσειτηνέγκρισήτηςγι’αυτό. 

- Γιατιςποιοτικέςαπαιτήσεις,πουδενκαλύπτονταιαπόπρότυπατουΕΛ.Ο.Τ., οριστι-
κά(Ε.Π.)ήσεσχέδιο(Σ.Ε.Π.), θαισχύσουν αντίστοιχαεθνικάήδιεθνή (DIN,BS,ISO,κ.λ.π.). 

Στηνπερίπτωσηαυτή,οΕργολάβοςπρέπεινα τα γνωστοποιήσειστηνΥπηρεσία καιναυποβάλλεια-
ντίγραφάτους. 

Προστατευτική Επένδυση 

Ηπροστατευτικήεσωτερικήκαιεξωτερικήεπένδυσηθαγίνεισύμφωναμετην προδιαγρα-
φήAWWAC-203.Συνοπτικά,οιεργασίεςείναιοιακόλουθες: 

• Εσωτερική Επένδυση:Η επιφάνειατωνσωλήνωνθακαθαριστεί,θα επιχρισθεί-
μεPRIMERτύπουΑκαιθαεπικαλυφθεί μεβερνίκιαπόάσφαλτο λιθανθρά-
κων(λιθανθρακόπισσα-coaltarenamel). 

• Εξωτερική Επένδυση:Ηεξωτερική επιφάνεια θακαθαριστεί καιμετάτην προεπάλει-
ψη  θα επικαλυφθεί  με βερνίκι ορυκτής πίσσας και με διπλό στρώματαινίαςαπόυαλο-
βάμβακα(Fibrousglassmat). Όλαταυλικά,η κατεργασίακαιηεφαρμογή τουςθαείναισύμ-
φωναμετουςΚανονισμούς τηςAWWAC-203καιτωνπροσαρτημένων 
σ’αυτήπαραρτημάτωνΑ1και Α2 

ή 

θαφέρουνεξωτερικήμόνωσημελιθανθρακόπισσα (ασφαλτικήβάση)και πολυαιθυλένιο και 
εσωτερική μόνωση με σκυρόδεμα εφαρμοζόμενο φυγοκεντρι-
κά(τσιμεντοκονίαμα)κατάAWWAC-210. 
 

 
Έλεγχος και παραλαβή χαλυβδοσωλήνων 
 
1. Στο εργοστάσιοτου κατασκευαστή,παρουσίαεκπροσώπουτου Εργοδότη, γίνεταιηλήψητωνδοκι-
μίωνκαιηδιενέργειαεπιθεώρησηςκαιδοκιμώντων σωλή-
νων,σύμφωναμεόσακαθορίζονταιστηνπαράγραφο7τουΣ.Ε.Π.504 τουΕΛ.Ο.Τ. 

Εάν ο κατασκευαστήςείναι εργοστάσιοτου εξωτερικού,ο έλεγχοςκαι οι δοκιμέςδιενεργούνταιαπό-
γραφείοελέγχου,διεθνώςαναγνωρισμένο, που εκδίδεικαιτοσχετικόπιστοποιητικόελέγχου. 

Αντοεργοστάσιο δενδιαθέτειταμέσαδιεξαγωγήςτωνδοκιμών,αυτές διενεργούνται σεκρατικάεργα-
στήρια, σεεργαστήριαΑΕΙήσειδιωτικά, εξουσιοδοτημένααπόΚρατικήΑρχή. 

Σεκάθεπερίπτωση, οιδαπάνεςλήψηςκαιαξίαςτωνδοκιμίωνκαιδιεξαγωγής τηςεπιθεώρη-
σηςκαιτωνδοκιμών,επιβαρύνουντονΑνάδοχο. 
 

2. Εάνμίαδοκιμήαστοχήσει,διενεργούνταιδοκιμέςσεδιπλάσιοαριθμόδοκιμίων.  

Εάν καιπάλιμιαδοκιμήαστοχήσει,όληηπαρτίδα,πουαντιστοιχείστα δοκίμια, απορρίπτεταιοριστικά. 
 

3. Ηδιαδικασία ελέγχου θα είναι απόλυτα σύμμορφη προς τις παραπάνω προδιαγραφές ήαυ-
τέςπουθαέχουνγίνειαποδεκτέςαπότηνπροσφοράτου Αναδόχου. 

Εφόσονοιέλεγχοιαποδώσουνικανοποιητικάαποτελέσματα,οισωλήνεςπου εκπροσωπούνται α-
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πόταελεγχόμεναδείγματασημαίνονταικατάλληλααπότον διενεργούντατονέλεγχοκαιγίνονταιδε-
κτέςγιααποστολήστοεργοτάξιο. 

 

4. Φορτοεκφόρτωση και Μεταφορά 
 

Γιανααποφευχθούν οιφθορέςστηνπροστατευτική επένδυση,οΑνάδοχος οφείλειναλάβει τα-
κατάλληλαμέτρακατάτηνφορτοεκφόρτωσηκαιμεταφορά τωνσωλήνων. 

Κατάτηνφορτοεκφόρτωση γιατηνανάρτησηθαχρησιμοποιηθούνειδικοί φαρδείςκαιισχυροίι-
μάντεςκαιπέδιλαολίσθησης,κατάλληλατοποθετημένα, γιαναμηνφθαρείηπροστατευτικήε-
πένδυση. Γυμνάκαλώδια,αλυσίδεςκαι άγκιστραδενπρέπειναέρχονταισεάμεσηεπαφήμετη-
νεπένδυση. 

Οισωλήνεςθαφορτωθούνεπιμελώςστομεταφορικόμέσοπάνωσεκατάλληλα στηρίγματα.  
Όλεςοιεπιφάνειεςκαιστηρίξεις,πουβρίσκονταισεεπαφήμε τουςσωλή-
νες,θαπροστατευθούνμεκατάλληλαυλικά.  Οισωλήνεςδενθα πρέπειναβρίσκονταισεάμε-
σηεπαφήμεταξύτους.  Ηφόρτωσηθαείναι τέτοια, ώστενααποφεύγονταιοισχετικές μετακινή-
σειςτωνσωλήνωνκατάτην μεταφορά. 

 
Χάραξη αγωγών - Σύνταξη οριζοντιογραφίας και κατά μήκος τομών 
 
1 ΟΑνάδοχοςείναιυποχρεωμένοςναχαράξειεπιτόπουτουςαγωγούς,όπως προβλέπεται-

στηνπαράγραφο2τηςΤ.Π.Γ.1. 
 

ΜετάαπόέγκρισητηςΔιευθύνουσας Υπηρεσίαςτωνσχεδίωντηςεπιτόπου χάραξηςκαιπρινα-
πότην,κατάτμήματα,τοποθέτηση καισύνδεσητων σωλήνων,θαυποβάλει  οριζοντιογραφία 
σεκλίμακα1:2000ή1:1000και μηκοτομήσεκλίμακα1:100/1:1000,(ύψη- μή-
κη)ή1:200/1:2000,κατάτην κρίσητηςΕπιβλέπουσαςΥπηρεσί-
ας,τουαντίστοιχουτμήματοςτουαγωγού. 

Στασχέδιααυτά,θαπροσδιορίζεταιοτρόποςπουπρόκειταινακατασκευαστεί οαγω-
γός,ταμήκηκάθεσωλήνα,ηακριβήςθέσηκαιοτρόποςτωνσυνδέσεων, ηγωνίααπόκλι-
σηςτωνσωλήνωνμεταξύτουςσεκάθεσύνδεση, ταειδικά τεμάχια,τασώματααγκύρωσης,κ.λ.π. 
Μόνομετάαπό έγκρισητωνπαραπάνω σχεδίωναπότηνΔιευθύνουσα Υπηρεσίαεπιτρέπε-
ταιστονΑνάδοχοη τοποθέτησηκαισύνδεσητωνσωλήνων. 

 
2 Δενεπιτρέπεταιηχρησιμοποίησηειδικώντεμαχίωνκαμπυλώνμεγαλύτερης γωνίαςα-

πό45º,εκτόςαπόειδικέςπεριπτώσεις, πουπροβλέπονταιστην εγκεκριμένημελέτη. 
 
3 Όπουστημηκοτομήπαρουσιάζονταιαλλαγέςκλίσεωντουαγωγού,οαγωγός θακατασκευασθεί 

σεκαμπύλη. Ηκατασκευήθαγίνειμετονίδιοτρόπο,που αναφέρεταιγιατιςκαμπύλεςτηςοριζο-
ντιογραφίας. 

 

4 Οι αγωγοί θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης ή τροποποιή-
σεις,πουτυχόνθαζητηθούνκαιθαεγκριθούν απότηνΕπιβλέπουσα Υπηρεσίακατάτηνδιαδι-
κασίατηςπροηγούμενηςπαραγράφου4.1. 

Οιαποκλίσειςτουάξονακατασκευασθέντος αγωγούαπότονπροβλεπόμενο άξοναδενθα-
πρέπειναυπερβαίνουντα2cmσεοριζοντιογραφίακαιτο1cm σεμηκοτομή. Οπωσδήποτε 
δενπρέπεινατοποθετηθεί σωλήναςμεκλίση αντίθετηαπότηνπροβλεπόμενη. 
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5 Οπυθμέναςτουορύγματοςθαδιαμορφώνεταιανάλογαμεταβάσηκαιτις κλί-
σεις,πουπροβλέπειημελέτη. 

 

6 Τοβάθοςτουορύγματοςπρέπει ναείναιτόσο, πουναεπιτρέπειτηνεπικάλυψη τουσωλήνακα-
τά70-80cm,τουλάχιστον,γιαναπροστατεύεταιοσωλήνας απότονπαγετόκαιτακινητάφορτία. 

Σεμικρότεραβάθηήόπουκρίνεταιαπαραίτητοαπότηνεγκεκριμένη μελέτηή την Επιβλέπου-
σαΥπηρεσία,οι αγωγοί θα περιβάλλονταιαπό σκυρόδεμα 
C12/15,σύμφωναμετουςσχετικούςυπολογισμούς καιτακατασκευαστικά σχέδια. 

 

 

 Τοποθέτηση και σύνδεση χαλυβδοσωλήνων και ειδικών τεμαχίων - Στερέωση 

- Αγκύρωση 
 
Πριντηνέναρξητωνεργασιών,οισυγκολλητές θαυποστούνδιαδικασίαπιστοποίησης κατάπροδια-
γραφή ASME,ώστεναδιαπιστωθείηικανότητάτους,σεεργαστήριο επιλογήςτουΑναδόχου. 
 

1 Πριν από την τοποθέτησή τους, οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα εξετάζονταιεπιμε-
λώςμεκρούσησφύρας,εάνείναιαβλαβείς. 

Δεντοποθετούνταικατεστραμμένοισωλήνεςήειδικάτεμάχιαήεξαρτήματα. Όλοιοισωλήνεςκαι-
ταειδικάτεμάχιαθατοποθετούνται μέσαστηντάφρομε σχοινιά,προσεκτικάκαιχωρίςκρούσεις. 

 
2 Ηάμεσηέδρασητωνσωλήνωνσεβράχους,πέτρεςήκατεστραμμένουςτοίχους απαγορεύεται.  

Τοποθετούνται σεστρώμαάμμου,πάχους10-15cmκαι περιβάλλονταιμετέτοιουλι-
κό,όπωςπροβλέπεταιστασχέδιατυπικήςδιατομής τηςτάφρου. 

Ησχετικήγι’αυτόδαπάνηδενπεριλαμβάνεται στηντιμήτοποθέτησηςτων σωλήνων. Οισωλή-
νεςπρέπεινατοποθετούνται κατάτην,υπότηςΥπηρεσίας, καθοριζόμενηκατεύθυνση, έτσιώ-
στεοιαρμοίνααποτελούνομόκεντρους κύκλους. 

 

3 Η σύνδεση των σωλήνων με ηλεκτροσυγκόλλησηθα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή,ιδίως 
στοκατώτερο άκροτουσωλήνα(τοεπίτουεδάφους), γιανα εξασφαλισθείηαπόλυτηστεγανό-
τητακαιηαντοχήτωνσωλήνωνσεπίεση. 

Ηηλεκτροσυγκόλληση, όπουπροβλέπεται,θαγίνεικαισεπολλάτεμάχια σωλήνων έξωαπότη-
ντάφρο(πάνωσεξύλινατρίποδα, τοποθετούμενα εγκάρσιαπροςτηντάφρο). Ηκαταβίβασή 
τουςστηντάφροθαγίνεταιμε σχοινιάμεκάθεπροσοχή. 

Γιατηνεκτέλεσητωνεπιτόπουηλεκτροσυγκολλήσεων, ισχύουνοισχετικοί διεθνείςΚανονι-
σμοί,όπωςοι: 

• A.W.W.A. 201 TENTATIVE A.W.W.A. - STANDARD FOR FABRICATED WELD-
EDSTEELWATERPIPE. 

• A.W.W.A.C.206STANDARDSPECIFICATIONSFORFIELDWELDINGOF STEELWA-
TERPIPE. 

•  U.S.BUREAUOFRECLAMATION:WELDINGMANUAL,κ.λ.π. 
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Ταηλεκτρόδιαθαείναιαπόλυτακατάλληλα γιατονσκοπόπουπροορίζονται, σύμφωναμε-
τουςπαραπάνωκανονισμούςκαιπροδιαγραφές, οπωσδήποτε επενδεδυμένα.Γι’αυτό, οερ-
γολάβοςοφείλειναγνωστοποιήσειεγγράφωςστην Υπηρεσίατηνποιότη-
τα,τοεργοστάσιοπροέλευσης, καθώςκαιόλατα χαρακτηριστικάτωνηλεκτροδίων,από ταο-
ποία ναπροκύπτειησυμφωνίατους προςτουςοικείουςκανονισμούς. 

 

Ηηλεκτροσυγκόλλησηθαγίνειστοναναγκαίοαριθμόστρώσεων,ανάλογαμε τοπάχοςτουελά-
σματοςκαιτηνμορφήτουαρμούκατάτιςοδηγίεςτων οικείωνκανονι-
σμών,πάντωςόχισελιγότερεςαπόδύο,απότιςοποίεςηπρώτη ομοκεντρικάκαιηδεύτερηκάθε-
ταπροςτοναρμό(ζιγκ-ζαγκ), ώστενα εξασφαλίζεται ηάρτιακατασκευήτουαρμούκαινααπο-
φεύγεται η υπερθέρμανσητωνελασμάτων. 

Τοβάροςηλεκτροδίωνανάmmαρμού,πουθακαταναλώνεται, πρέπεινα ανταποκρίνεται 
προςτακαθοριζόμενααπότουςοικείουςδιεθνείςκανονισμούς γιακάθετύποαρμού. 

 
4 Μετάτηνεκτέλεσητηςσυγκόλλησηςκαιμετάτονέλεγχοτωνσυγκολλήσεων θα γίνεται    απο-

κατάσταση    της    προστατευτικής    επένδυσης    των χαλυβδοσωλή-
νων,κατάτιςοδηγίεςτουεργοστασίουκατασκευήςτους,με υλικά τουεργολάβου.Όμοια θαα-
ποκαθίσταταιησυνέχειατηςπροστατευτικής επένδυσηςστηνεπιφάνειατωνσωλή-
νων,όπουαυτήκαταστράφηκε κατάτις μεταφορές,τουςχειρισμούςτοποθέτησης,κ.λ.π. 

Γιατηνεργασίααυτή,πουεκτελείταιαπότονεργολάβο, αυτόςδενδικαιούται καμίαπρόσθετηα-
ποζημίωση,αφούαυτήπεριλαμβάνεταιστηναποζημίωση, πουκαθορίζεται απότοοικείοάρ-
θροτουΤιμολογίουγιατηνκατασκευή της σωλήνωσης. 

 

5 Γιατουςυπόλοιπουςτρόπουςσύνδεσης(κοχλιωτήσύνδεση,κ.λ.π.)θαδίνεται ιδιαίτερηπροσο-
χήστηνστεγανότητατωναρμώντωνσωληνωτών αγωγώνμε τηνκαλήκαιεπιμελημένηεκτέλε-
σητηςεργασίαςσύνδεσης. 

 

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

7 Γενικά,σταφρεάτιαταειδικάτεμάχιαθαείναιχαλύβδινα,οιμεταξύτους συνδέσειςφλαντζωτές 
καιηστερέωσήτουςπροςτατοιχώματα τωνφρεατίων θαγίνεταιμεσιδηρέςλά-
μες,γωνιακά,κ.λ.π.ήμεσώματααγκύρωσης από σκυρόδεμαC12/15. 

 

8 Ηαγκύρωσητωναγωγώνσεισχυρέςκλίσειςεδαφώνήαλλαγέςκατευθύνσεως γίνεταιμεμόνι-
μαήπροσωρινάγεύματα,σύμφωναμετασχέδιατηςμελέτης. 

 

9 Οιαναγκαίεςθλάσειςτουάξονατουυδραγωγείουθαπραγματοποιούνται,κατ’ αρ-
χή,μετηνπαρεμβολήκαμπύλων. Οικαμπύλες αυτέςθαείναιτυποποιημένες (11¼º, 22½º, 
30º, 45º, 60ºκαι 90º). Ενδιάμεσες τιμές γωνιών θα καλύπτο-
νται,αφενόςμεσυνδυασμότωνπαραπάνω τυποποιημένωνκαμπύλων, 
αφ’ετέρουμεκατάλληλησυγκόλληση τωνάκρωνακέραιωντεμαχίων χαλυβδοσωλήνωνκομ-
μένωνλοξά. 

Αυτήηλοξήσυγκόλλησηεπιτυγχάνεται, είτεμεμίαλοξήτομήή,εφόσον πρόκειταιγιαμικρήγωνί-
α,μεπροσθήκη υλικούστοέναάκροτουσωλήνα (εξωτερικήπαρειάτηςκαμπύλης), είτεμεαφαί-
ρεσηυλικούστηνεσωτερική παρειάτηςκαμπύ-
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λης.Έτσι,επέρχεται,μετάαπότηνσυγκόλλησητωντεμαχίων τωνσωλή-
νων,στροφήτουενόςτεμαχίου σεσχέσημετοάλλο,πουενδεικτικά αναφέρε-
ταιεδώ,ότιδενμπορείναυπερβαίνειτις2ºγιαδιαμέτρουςΦ300και άνω. 

Αντίστοιχα,γιαδιαμέτρουςΦ150έωςΦ250δενμπορείναυπερβαίνειτις3½º, γιαδιαμέ-
τρουςΦ100καιΦ125τις5ºκαιγιαδιαμέτρουςμικρότερεςαπόΦ100 τις7º. 

 

10 Κοπή χαλυβδοσωλήνων 

Ηκοπήτωνχαλυβδοσωλήνωνθαγίνεταιμεμηχανικόσιδηροπρίονο. Απαγορεύεται η κοπή με 
συσκευή οξυγόνου – ασετυλίνης ή ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 

 

 Έλεγχος συγκολλήσεων στο εργοτάξιο 
 

1 Έλεγχος με μαγνητικά πεδία, υπέρηχους ή ακτίνες Χ 
 

Σεποσοστό5%τμήματοςαγωγού1.000mθαελέγχονταιοι συγκολλήσειςστοεργοτάξιομεμαγνη-
τικάπεδία, υπερήχουςήακτίνεςΧ απόεργαστήριο επιλογήςκαιδαπάνηςτουΑναδόχουκαιμε-
τάαπό έγκρισητηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας.  Ηεπιλογήτωνσυγκολλήσεων γίνεταιαπότηνΕ-
πίβλεψη. 
 

Όρια αποδοχής σφαλμάτων 
 
1.Ρωγματώσεις:Δενεπιτρέπονται 

2.Πόροι:Μεμονωμένοιμέχρι1/3Τ 

3.Συγκέντρωσηπόρων:Όχιμεγαλύτερη10mm 

4.Διαμήκειςπόροι:Μήκοςμέχρι1/3Τ 
5.Εγκλείσματα:Αποδεκτάμέχριμήκος1/3Τ -Εγκλείσματαχαλκούδεν επιτρέπονται 

6.Ατελήςτήξη:Δενεπιτρέπεται 

7.Ατελήςδιείσδυση:Δενεπιτρέπεται 

8.Καψίματα:Μέχριβάθος1,5mmαποδεκτά 

9.Στάξιμοστηρίζα:μέχρι3mm 
 
Σημείωση:Τ=πάχοςελάσματος 
 

Σεπερίπτωσηπουοιελεγχόμενεςσυγκολλήσεις παρουσιάζουν ένα σφάλ-
μα,πουξεπερνάταπαραπάνωόριααποδοχής,τότεδιπλασιάζεται οαριθμόςτωνελεγχόμε-
νωνκολλήσεωνκαιεπισκευάζεταιηκόλληση. Εάνπαρουσιαστεί πάλισφάλμα,τότεελέγχονται 
όλεςοικολλήσειςτου τμήματοςτων1.000mκαιεπισκευάζονται όλεςοικολλήσεις,που παρουσιά-
ζουνσφάλμα. 
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2 Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας 
 

 Μετάτηναποπεράτωση τμήματοςτουσωληνωτούαγωγού,μήκουςόχι μεγαλύτερουα-
πό500m,υποχρεούταιοεργολάβοςναεκτελέσεισ’ αυτόδοκιμέςαντοχήςκαιστεγανότη-
τας τωναρμώνσεεσωτερική υδραυλική πίεση.Τοελάχιστον τηςπίεσηςαυτήςορίζε-
ταιγιατους χαλυβδοσωλήνεςσε25atm. 

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

 Κατάτηδιάρκειατηςδοκιμήςπρέπειναέχειαποκλεισθεί κάθε δυνατότηταμετακίνησης 
τουαγωγού(μεκατασκευή τωνοριστικώνκαι ενδεχόμεναπροσωρινώνσωμάτωναγκύ-
ρωσης, εκτέλεσητηςπρώτης φάσηςτηςεπίχωσης,κ.λ.π.). 

 Ηεκκένωσητουνερούαπότοναγωγό,μετάτηνεπιτυχήδοκιμήτης υπερπίε-
σης,θασυντελεσθείμέσωτωνκενωτηρίωντου αγωγούήκαιμε φορητήαντλία, πουεγκα-
θίσταταισεκατάλληλασημείατουσωληνωτού αγωγού. 

 Ταπροςδοκιμήόργανα,δηλαδήπλάκες,συσκευέςέμφραξης, σωλήνες, αντλί-
ες,μανόμετρα,νερό,κ.λ.π.,οφείλειναπρομηθεύσειοΑνάδοχος καιναταμεταφέρειστο-
ντόπο,πουθαχρησιμοποιηθούν, μεδαπάνες του. 

 Κανένατμήμασωληνωτούαγωγούδενθεωρείταιότιπαραλήφθηκε,εάν δενγίνειπροη-
γουμένως σεαυτόηδοκιμήπίεσης,απαγορεύεταιδε απόλυτακάθεεπίχωσητάφρων, 
μέσαστιςοποίεςυπάρχειαγωγός, που δενδοκιμάστηκε. 

 Σεπερίπτωσηπουπαρουσιαστούν ελαττώματαστονσωληνωτόαγωγό κατάτηνδοκι-
μή,οιτάφροιθαπαραμείνουν ακάλυπτοι, μέχρινα επιτευχθείηπλήρηςστεγανότητα τω-
ναρμώντουδοκιμαζόμενου τμήματος. 

 Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης ή τυχόν διάρρηξης των σωλή-
νων,πουθαπαρατηρηθείστιςδοκιμές,οΑνάδοχοςυποχρεούται ναεπισκευά-
ζει,μεδαπάνεςτου,καιναεπαναλαμβάνειτηνδοκιμήμέχρι τηνπλήρηεπιτυχία. 

 Γιαδοκιμές στεγανότηταςθασυντάσσεται,πριναπότηνεπαναπλήρωση των τά-
φρων,   πρωτόκολλο   διαπίστωσης   του   ικανοποιητικού αποτελέσματος τωνδοκι-
μών,πουδιενεργούνται πάντοτεμετην παρουσίατουΑναδόχουκαιτηςΕπίβλεψης. 

 

 

 

 Χαλύβδινα Ειδικά Τεμάχια 
 
1 Ηποιότητακαιταυπόλοιπατεχνικάστοιχείατωνειδικώντεμαχίωνθαείναιη ίδιαμετουςχαλυβδο-

σωλήνες,στουςοποίουςσυναρμόζονται. 
 

2 Τοποθέτηση 

Ητοποθέτησητωνχαλύβδινων ειδικώντεμαχίωνθαεκτελείταισυγχρόνωςμε τηντοποθέτη-
σητωνχαλυβδοσωλήνων τουδικτύουκαιστιςθέσεις,που προβλέπονταιαπότηνεγκεκριμένη-
μελέτη. 

Σταφρεάτια,ταειδικάτεμάχιαθατοποθετούνται μετάτηνκατασκευήτων φρεατίων, εκτός από 
τα εγκιβωτιζόμενα στα τοιχώματά τους, που θα τοποθετούνταιπριν από την έκχυσητου-
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σκυροδέματοςκαι θαστερεώνονταιμε επιμέλειαστονξυλότυ-
πο,γιανααποκλεισθείκάθεμετακίνησήτους. 

 

3 Σύνδεση 

Ησύνδεσητωνχαλύβδινωνειδικώντεμαχίωνθαεκτελείταικατά τους τρόπους, πουεμφαίνο-
νταιστασχέδιατηςεγκεκριμένης μελέτης,δηλαδή,είτεμε ηλεκτροσυγκόλλη-
ση,εφόσονέχουνευθέαάκρα,είτε,εφόσοναπολήγουνσε ωτί-
δες,μεπαρεμβάσματαμολύβδουκαικοχλιοφόρουςήλους. 

 

 

 Τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων και ειδικών τεμαχίων στο ύπαιθρο 
 
1 Όπουαυτόκαθορίζεταιαπότηνεγκεκριμένημελέτη,οισωλήνεςτοποθετούνται στούπαι-

θρο,σεκατάλληλαδιαμορφωμέναυποστηρίγματα(μεταλλικάήαπό σκυρόδεμα). 

2 Η  τοποθέτηση,  η  σύνδεση  και  δοκιμή  των  σωλήνων  γίνεται  όπως προσδιορίζεται
 στις   αντίστοιχες   παραγράφους   αυτής   της   Τεχνικής Προδιαγρα-
φής,αφούπρώταδιαμορφωθούνταυποστηρίγματάτους. 

3 Μεταξύ του σωλήνα και του υποστηρίγματος παρεμβάλλεται φύλλο από ελαστι-
κό,ΡΡήΡΕ,πάχους5-10mm. 

4 Στους  υπαίθριους  σωλήνες,  εκτός  από  την  εξωτερική  αντιδιαβρωτική προστασία, που 
κατασκευάζεται στο εργοστάσιο, γίνεται και μία ειδική εξωτερικήπροστασί-
α(θερμική,υδραυλικήκαιηλιακήμόνωση), πουημορφή τηςκαθορίζεταιστασχέδιατηςμελέ-
τηςκαιταοικείαάρθρατουΤιμολογίου. 

5 Σωλήνεςκαιειδικάτεμάχια,πουτοποθετούνταισεδεξαμενές(προθαλάμους- θαλάμουςαπο-
θήκευσης),δενθαέχουν εξωτερικήπροστατευτικήεπένδυση, αλλά θα περιβάλλονται με δύο 
στρώσεις αντισκωριακής  βαφής και δύο στρώσειςελαιοχρώματος.. 

 

 

 Καθοδική προστασία αγωγών 
 

1 Στην αντίστοιχη τιμή μονάδος του εγκεκριμένου τιμολογίου προμήθειας, τοποθέτησηςκαι-
σύνδεσηςτωνχαλυβδοσωλήνων περιλαμβάνεταικαιη εξασφάλιση του  χαλύβδινου αγωγού 
από  τον  κίνδυνο ηλεκτρολυτικής διάβρωσηςμετηνεφαρμογήσυστήματοςκαθοδικήςπρο-
στασίας. 

2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση, να απομονώσει-
κατάτμήματατοναγωγόκαιταφρεάτια, μεειδικέςμονωτικές φλά-
ντζες,ναεγκαταστήσει,επίτουαγωγούκαιμέσασεειδικάφρεάτια,τα ηλεκτρόδιαπουθαχρησι-
μοποιήσει γιατιςμετρήσειςδιαφοράςδυναμικού, να προβείσεαναλύσειςχαρακτηριστικών 
δειγμάτωντουεδάφουςκαιστις απαραίτητεςμετρήσειςκαιμεβάσηταστοιχεί-
α,πουθασυλλέξει,ναυποβάλλει στηνΔιευθύνουσα ΥπηρεσίαγιαέγκρισηπλήρηΟριστικήΜε-
λέτηκαιταΣχέδια τουαπαιτούμενουσυστήματοςκαθοδικήςπροστασίας,συντεταγμένη από 
έμπειρομηχανικό,πουέχειεκπονήσειπαρόμοιεςμελέτες. 

3 Μετά την έγκριση της παραπάνω μελέτης, ο Ανάδοχος θα προβεί στην κατασκευήτουσυ-
στήματος,χωρίςκαμίαπρόσθετηαποζημίωση. Καθορίζεται ότιηποσότητατουυλικούτηςανό-
δουπρέπειναείναιτόσηόσηαπαιτείται για λειτουργίατουσυστήματοςεπίδέκα(10)τουλάχιστον 
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χρόνια.Ηπαροχή ηλεκτρικούρεύματοςεπιβαρύνειτονΚύριοτουέργου. 

 

 

 

1.2.4 Σωλήνες δομημένου τοιχώματος από HDPE 

Οι αγωγοί θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 13476, τύπος Β. Σε περιπτώσεις αλλαγής κατεύ-
θυνσης, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις  αλλαγής διατομών καθώς και διακλαδώσεων θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13476, για να 
εξασφαλίζεται η ομαλή ροή καθώς και η στεγανότητα του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση εξαρτημάτων που έχουν παραχθεί από διαφορετικές πρώτες ύλες από αυτές 
των ευθύγραμμων σωλήνων. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνεται με μούφα και ελαστικό δακτύ-
λιο. 

1.2.5 Ελικοειδής σωλήνες SPIRAL από uPVC ή HDPE 

Για σωλήνες μεγάλων διαμέτρων (πάνω από Φ600) σε δίκτυο βαρύτητας θα χρησιμοποιηθούν σω-
λήνες ελικοειδείς (SPIRAL) από uPVC ή HDPE σύμφωνα με DIN 16961, ΕΛΟΤ 1169.  

Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από uPVC γίνεται μέσω συνδέσμου (μούφα) όπως και για τους 
σωλήνες από uPVC με συμπαγή τοιχώματα. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται από τον ενσωματωμένο 
ελαστικό δακτύλιο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση ελαστικός δακτύλιος (στεγα-
νωτικό) ο οποίος συσφίγγει πάνω στον σωλήνα μέσω μεταλλικού στεφανιού. Το μεταλλικό στεφάνι 
όπως και οι βίδες που το σφίγγουν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Η σύνδεση των SPIRAL σωλήνων από HDPE, εκτός από το ανοξείδωτο μεταλλικό στεφάνι με τον 
ελαστικό δακτύλιο (στεγανωτικό), μπορεί να επιτευχθεί και με την μέθοδο της αυτογενούς συγκόλ-
λησης.  

1.2.6 Τσιμεντοσωλήνες 

Οι τσιμεντοσωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή δικτύων ομβρίων και μόνο μετά από 
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Θα προέρχονται από το εμπόριο και θα ανταποκρίνονται πλήρως 
με την Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/02/44/Φ.1.1 του ΦΕΚ 253/Β/84 χωρίς εσωτερική επένδυση. Η 
κατηγορία σωλήνων, ο τύπος τοιχωμάτων των σωλήνων, η διάμετρος και ο τρόπος έδρασής τους 
θα καθορίζονται στην Μελέτη και τις Ειδικές Προδιαγραφές. 

Σε κάθε περίπτωση για τον καθορισμό των παραπάνω παραμέτρων και τελικά την επιλογή των 
τσιμεντοσωλήνων θα λαμβάνεται κινητό φορτίο κατηγορίας SLW60 κατά DIN 1072 

1.2.7 Φρεάτια 

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα. Εναλλακτικά μπορεί να εγκατασταθούν προκατα-
σκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο μεσαίας πυκνότητας, ή υψηλής πυκνότητας ανάλογα με 
τα βάθη τοποθέτησης και την ύπαρξη ή όχι υδροφόρου ορίζοντα.  

Χυτοσιδηρά καλύμματα - βαθμίδες 

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 κυ-
κλικού περιλαίμιου μικρού ύψους από σκυρόδεμα, που προορίζεται να συγκρατεί στερεά συνδε-
δεμένο  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 
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ή η στεφάνη εδράσεως του καλύμματος. 

 

1.2.8 Σώματα αγκύρωσης 

1.1 ΑυτήηΤεχνικήΠροδιαγραφήαφοράστηνκατασκευήσωμάτωναγκύρωσης αγωγώνπίεσης. 

Σώματααγκύρωσηςθακατασκευασθούν σεόλεςτιςθέσειςτωναγωγών,όπου, λόγωχάραξηςει-
δικώντεμαχίων ήμεγάληςκατάμήκους ή οριζοντιογραφικήςκλίσης,υπάρχεικίνδυνος ναμετα-
κινηθούνοισωλήνες. 

 

1.2 Γενικά,σώματααγκύρωσηςθακατασκευασθούνστιςθέσειςκαιμετιςδιατάξεις, που θαπροβλέ-
πει η εγκεκριμένη μελέτη ε φ α ρ μ ο γ ή ς  ή σε άλλες αντίστοιχες θέσεις, σε περίπτωσητρο-
ποποιήσεων τωνχαράξεωνήτωνμηκοτομώνκαισεόσες συμπληρωματικέςθέσειςθακριθείανα-
γκαίοαπότηΔιευθύνουσαΥπηρεσία. 

Σεκάθεπερίπτωση,οΑνάδοχοςείναιυποχρεωμένος, ανάλογαμετιςσυνθήκες, πουθαπαρου-
σιασθούν κατάτηνκατασκευήτουέργου,ναεπισημάνειτην ανάγκηκατασκευήςκαιάλλωνσυ-
μπληρωματικών σωμάτωναγκύρωσηςή τροποποιήσεωντωνπροβλεπόμενων καινατακατα-
σκευάσει, εφόσονθαπάρει τηνέγκρισητηςΔιευθύνουσας Υπηρεσί-
ας,ευθυνόμενοςγιακάθεζημιάαπό έλλειψησωμάτωναγκύρωσηςήκατασκευήανεπαρκών, ε-
φόσονδενζήτησε έγκαιρααπότηνΔιευθύνουσαΥπηρεσίαέγκρισηγιατηνκατασκευήτους. 

1.3 Οι διαστάσεις των σωμάτων αγκύρωσης,που προτείνονταιστα σχέδια της μελέ-
της,ανταποκρίνονται σεορισμένηαντοχήτουεδάφουςστήριξης. Εφόσον, κατάτιςεκσκαφέςτω-
νορυγμάτων, θαδιαπιστωθείδιαφορετικήαντοχήτου εδάφους,οΑνάδοχοςυποχρεούται να-
προτείνεινέες,αντίστοιχεςδιαστάσεις, προσαρμοσμένες στιςεπιτόπουτουέργουσυνθήκεςκαι-
μετάαπόέγκρισητης ΔιευθύνουσαςΥπηρεσίαςνακατασκευάσει τασώματααγκύρωσης, σύμ-
φωναμε τηνεγκεκριμένηπρότασήτου. Κατάτουςυπολογισμούς,λαμβάνεταιυπόψηη πίεσηδο-
κιμήςτουδικτύουκαιόχιηπίεσηλειτουργίας. 

 

(2) Τρόπος κατασκευής 
 
2.1 ΤασώματααγκύρωσηςθακατασκευασθούναπόσκυρόδεμαC12/15,γιατο οποίοισχύουνταα-

ναφερόμεναστις σχετικέςΠροδιαγραφές. 

Γιατουςσιδερένιουςοπλισμούςισχύουν,επίσης, οι αντίστοιχες σχετικέςΠροδιαγραφές. 

Ηεκσκαφήγιατηνκατασκευή τωνσωμάτωναγκύρωσης θαπρέπειναγίνει ακριβώςστιςαπαι-
τούμενεςδιαστάσεις,ώστε ηβάση καιοικατακόρυφεςπλευρές τωνσωμάτωναγκύρωσηςναε-
φάπτονταιστοφυσικόέδαφος. 

2.2 Στηνπερίπτωσηπουηεκσκαφήδενμπορείήγενικάδενγίνει,όπωςορίζεται παραπά-
νω,ηεπιπλέονεκσκαφήθαγεμίσειμεσκυρόδεμαC12/15,απαγορευμένο απόλυτατογέμισμα-
τηςεπιπλέονεκσκαφήςμεχώματα. 

2.3 Ηεκσκαφήγιατηνκατασκευήτωνσωμάτωναγκύρωσηςθαγίνειπριναπότην τοποθέτηση 
τωνσωλήνων, αλλάπάντωςσεχρόνοτέτοιο,πουναεπιτρέπειτον ακριβήπροσδιορισμότηςθέ-
σηςτους. 

2.4 Ηκατασκευήτωνσωμάτωναγκύρωσηςθαπρέπειναγίνειέτσιώστε,ναμην καλυφθούνστοσκυ-
ρόδεμαοισυνδέσειςτωνσωληνώσεων,γιαναείναιεύκολος οέλεγχοςτηςστεγανότηταςτωνσυν-
δέσεων. Μόνοσεειδικέςπεριπτώσειςκαι μετά από  έγκριση της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
επιτρέπεται η  κάλυψη συνδέσεων. 
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2.5 Κατάτηνκατασκευήτωνσωμάτωναγκύρωσηςπρέπεινακαταβληθείιδιαίτερη επιμέλειαγια ναα-
ποφευχθούνκρούσειςστουςσωλήνες,πουμπορείνα μειώσουν τηναντοχήτους. 

2.6 Τασώματααγκύρωσηςπρέπειναείναιικανάναεξασφαλίζουντοαμετακίνητο τωναγω-
γών,σεκάθεκατεύθυνση, οριζόντιακαικατακόρυφα, τόσογιατην μέγιστηπίεσηλειτουργίας,με 
ικανόπεριθώριοασφαλείας,όσοκαι  για  την μέγιστηπίεσηδοκιμήςτους. 

(3) Περιλαμβανόμενες εργασίες 
Οι απαιτούμενες εργασίεςγιατην κατασκευήτωνσωμάτωναγκύρωσης είναι ηεπιπλέοντουσκάμμα-
τοςτουαγωγού, εκσκαφή,σεοποιοδήποτε έδαφοςκαιβάθοςαπότηνεπιφάνειατουεδάφους,οι απαι-
τούμενοιξυλότυποιαντιστήριξηςτηςεκσκαφήςκαιδιαμόρφωσης τουσώματος κατάτηνέκχυσητου-
σκυροδέματος, οοπλισμός,τοσκυρόδεμαC12/15καιη επανεπίχωσητης,επιπλέοντουσκάμματος, 
εκσκαφήςμεσυμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφών.  

 

1.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1.3.1 Διακίνηση και αποθήκευση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα μεταφέρονται, αποθηκεύονται και θα διακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κα-
τασκευαστή. Οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται διατεταγμένοι για να μην προκαλούνται ζημιές 
κατά την μεταφορά τους στο εργοτάξιο. 

Οι χειρισμοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή και ανάλογα με το 
βάρος των σωλήνων με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από μαδέρια) ή ανυψωτικό 
μηχάνημα. Όταν χρησιμοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση τα άκρα τους θα καλύπτονται με 
λάστιχο, για να μην καταστρέφονται τα χείλη των σωλήνων.   

Οι αγωγοί θα αποθηκεύονται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες απαλλαγμένες από διαβρωτικά υ-
λικά, χωριστά ανά υλικό κατασκευής. Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων επίσης πρέπει να αποθη-
κεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι αδύνατο οι μεγαλύτερες διάμετροι πρέπει να τοποθετούνται στις 
κάτω στρώσεις. 

Οι σωλήνες από PVC και HDPE πρέπει να προστατεύονται από την απ' ευθείας έκθεσή τους στον 
ήλιο. Επίσης καλό είναι όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη των 0οC να απο-
φεύγονται τα απότομα κτυπήματα στους σωλήνες.  

Οι σωλήνες από PVC και HDPE θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και με 
τις κεφαλές προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους κατά το μήκος μίας γενέτειρας. Εναλ-
λακτικά, οι σωλήνες μπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή γω-
νία σε σχέση με την προηγούμενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη ώστε 
να είναι αδύνατη η κύλιση των σωλήνων.. Εάν αυτοί οι τρόποι είναι αδύνατο, τότε μπορούν να το-
ποθετηθούν κάτω από τους σωλήνες ξύλινοι δοκοί, πλάτους τουλάχιστον 50 mm και σε απόσταση 
όχι μεγαλύτερη από 2 m μεταξύ τους. Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 1,50 m. 

Οι χυτοσιδηροί σωλήνες στοιβάζονται με ανάλογους τρόπους αυτών των σωλήνων PVC και HDPE. 
O μέγιστος αριθμός των στρώσεων καθορίζεται από τον τρόπο στοίβαξης τους, τον συντελεστή κα-
τηγορίας πάχους και την διάμετρο. 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινο-
βολία και να παραμένουν μέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας μέχρι την χρησιμοποίησή 
τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά εξαρτήματα από uPVC και HDPE. 

1.3.2 Εγκιβωτισμός σωλήνων 

Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
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Η ζώνη του αγωγού περιλαμβάνει το χώρο μεταξύ του πυθμένα και των τοιχωμάτων της τάφρου 
και μέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. Στη ζώνη του αγωγού πρέπει οι απαι-
τήσεις κατασκευής του υλικού πληρώσεως που θα χρησιμοποιηθεί και ιδιαίτερα της συμπυκνώσε-
ως να είναι αυξημένες, δεδομένου ότι αυτές έχουν ουσιώδη επίδραση στην παραδοχή της στατικής 
και δυναμικής καταπονήσεως του αγωγού. 

Το υλικό πλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων πρέπει να ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  

Μετά την ισοπέδωση και την συμπίεση του πυθμένα του ορύγματος θα τοποθετηθεί το υλικό εγκι-
βωτισμού κάτω από τον σωλήνα (υπόστρωμα σωλήνα), σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. H ε-
πιφάνεια θα ελεγχθεί στην συνέχεια ως προς την στάθμη και την ομοιομορφία και εάν χρειασθεί θα 
γίνουν οι τελικές διορθώσεις για την σωστή στάθμη. 

Δεν θα ξεκινήσει η τοποθέτηση των σωλήνων εάν δεν γίνει ο έλεγχος και η παραλαβή του υπο-
στρώματος του σωλήνα. Σε περίπτωση που το υπόστρωμα έχει υποστεί βλάβη από νερά, ή άλλη 
αιτία, ο Ανάδοχος πρέπει να το αφαιρέσει και να το κατασκευάσει εκ νέου με νέα υλικά. 

Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνει ο πλευρικός εγκιβωτισμός με τύπανση ώστε να απο-
φεύγονται κενά στην περιοχή κάτω από τον σωλήνα. Η ολοκλήρωση του εγκιβωτισμού θα γίνει με 
τύπανση και από τις δύο πλευρές του σωλήνα για να αποφευχθεί η εγκάρσια μετακίνησή του και η 
υπερύψωση του. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, όταν υπάρχουν σωλήνες που μπο-
ρούν να παραμορφωθούν. Το ύψος του εγκιβωτισμού θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Οι προστατευτικές επενδύσεις των αγωγών δεν επιτρέπεται να υποστούν βλάβη κατά την διαδικα-
σία εγκιβωτισμού των σωλήνων. 

Για αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου μεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πλη-
ρωθεί και να συμπιεστεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 

Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαμέτρου Dεξ με-
γαλύτερη από 1,00 m, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης, πάχους t=Dεξ/8 να κατα-
σκευάζεται από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, με ελάχιστο πάχος tmin=0,15 m. 

Κατά την τοποθέτηση του υλικού υποστρώματος και εγκιβωτισμού θα αφαιρούνται προοδευτικά οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις. 

Η όλη εργασία του εγκιβωτισμού των σωλήνων με άμμο πρέπει να γίνει εν ξηρώ και ο Ανάδοχος 
οφείλει να προστατεύσει το σκάμμα από επιφανειακά νερά με την κατασκευή πρόχειρων αναχωμά-
των και τάφρων κατά μήκος του σκάμματος και να αποχετεύει τα υπεδάφια νερά με άντληση ή ο-
ποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 

Οι θέσεις συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή με άμμο και θα καλυφθούν μετά την εκτέλεση 
των αντίστοιχων δοκιμών. 

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στις σωληνογραμμές από uPVC και HDPE, θα γίνεται εγκιβω-
τισμός με σκυρόδεμα. Κατά τον εγκιβωτισμό (αγκύρωση) σε σκυρόδεμα πρέπει να μην καλύπτο-
νται οι συνδέσεις (μούφα – ευθύ άκρο) εκτός και ορίζεται αλλιώς από την μελέτη. Το σκυρόδεμα θα 
δονηθεί και δουλευτεί καλά από κάτω και γύρω από τον σωλήνα και θα είναι σε πλήρη επαφή με 
την κάτω επιφάνεια του σωλήνα. Η επάνω επιφάνεια του σκυροδέματος θα έχει εξομαλυνθεί με 
φτυάρι και θα φθάνει ομαλά μέχρι τις πλευρές του ορύγματος. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εξασφαλιστεί ότι οι σωλήνες 
δεν θα μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και, όπου είναι δυνατόν, η σκυροδέτηση θα γίνει σε μία 
φάση.  

1.3.3 Τοποθέτηση σωλήνων 

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη Μελέτη. 



Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Νερού» Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 5. Γενικές Προδιαγραφές 
Τεύχος 5.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

  Σελίδα51 

 

Οι σωλήνες κατ' αρχάς πρέπει να τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους των τάφρων για επιθεώ-
ρηση. Σωλήνες οι οποίοι έχουν υποστεί βλάβη, θα απορρίπτονται. 

Το εσωτερικό των σωλήνων πρέπει να διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα σώματα και νερά. 
Έτσι στη διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόμιο του τελευταίου σωλήνα 
που τοποθετήθηκε θα φράσσεται κατάλληλα. 

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει η καταβίβαση προσεκτικά και χωρίς κρούσεις. Η υψομετρική τοποθέ-
τηση των σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση του υποστρώματος και δεν επιτρέπεται η 
χρήση λίθων ή άλλων υλικών. Η σύνδεση σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται.  

Όλοι οι αγωγοί θα τοποθετηθούν επακριβώς οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στις θέσεις που φαί-
νονται στα σχέδια της Μελέτης. Μεταξύ φρεατίων (προκειμένου για αγωγούς βαρύτητας) ο αγωγός 
πρέπει να είναι σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή απόλυτα ευθύγραμμος. 

Προκειμένου για αγωγούς πιέσεως τα τμήματα των αγωγών που σε οριζοντιογραφία ή μηκοτομή 
προβλέπονται σε καμπύλη θα κατασκευασθούν από σωλήνες κανονικού ή μικρότερου μήκους σε 
συνδυασμό με την επιτρεπόμενη απόκλιση των συνδέσμων ή από ειδικά τεμάχια (καμπύλες). Πά-
ντως σε καμία περίπτωση η απόκλιση των αξόνων δύο συνδεόμενων σωλήνων δεν μπορεί να υ-
περβαίνει την επιτρεπόμενη για το είδος του. Για να αποφεύγεται η απόκλιση και τυχόν αποσύνδε-
ση του αγωγού στις θέσεις όπου τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ, πώματα) λόγω 
των δημιουργούμενων εκεί ωθήσεων είναι απαραίτητη η αγκύρωσή τους. 

Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων και εφ' όσον παραστεί η ανάγκη να κοπούν σε μήκος μικρότε-
ρο του ονομαστικού για την ακριβή τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων, οι σχετικές 
εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με ειδικό εξοπλισμό. Σε κάθε περί-
πτωση τα κομμένα άκρα θα πρέπει να λοξοτομούνται (φρεζάρισμα). Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγα-
νότητας, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με λίπη, γράσα και έλαια. 

Δεν επιτρέπεται η κάμψη των σωλήνων από PVC για την δημιουργία αλλαγών στην διεύθυνση, με-
γαλύτερη από 3ο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες να κάμπτονται συγχρόνως κατά την 
οριζόντια και την κατακόρυφη έννοια για την δημιουργία καμπύλης παρά μόνο οριζόντια ή κατακό-
ρυφη.  

Η ακτίνα καμπυλότητας των σωλήνων από HDPE πρέπει να είναι τουλάχιστον 30D, όπου D η εξω-
τερική διάμετρος του σωλήνα εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

Το σκάμμα στο οποίο θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πρέπει να έχει το ελάχιστο πλάτος που καθο-
ρίζεται στα σχέδια της μελέτης, η δε απόσταση της εξωτερικής παρειάς του σωλήνα σε  καμία θέση 
του αγωγού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από εκείνη που καθορίζεται ως ελάχιστη στα σχέδια της 
μελέτης. 

Η σύνδεση των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων με φλάντζες, από χυτοσίδηρο με σφαιροειδή 
γραφίτη  θα γίνεται με παρένθεση μεταξύ των φλαντζών ελαστομερούς δακτυλίου στεγανότητας. Οι 
κοχλιοφόροι ήλοι θα συσφίγγονται επαρκώς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του αρμού, 
χωρίς όμως να δημιουργούνται εφελκυστικές τάσεις στα συνδεόμενα μέρη. 

1.3.4 Φρεάτια 

1.3.4.1 Φρεάτια από σκυρόδεμα  

Ο πυθμένας, η οροφή και τα τοιχώματα των φρεατίων που συγκρατούν υγρά θα κατασκευαστούν 
από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης και τύπου II ή ΙV (Sulfate Resisting),  
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις Ειδικές Προδιαγραφές. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφο-
ρετικά τα ξηρά φρεάτια κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, τύπου ΙΙ, 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Στο σκυρόδεμα των φρεατίων τα οποία θα κατασκευασθούν 
κάτω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα θα γίνει πρόσμιξη στεγανωτικού μάζας, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  



Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Νερού» Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 5. Γενικές Προδιαγραφές 
Τεύχος 5.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

  Σελίδα52 

 

Για την κατασκευή των τοιχωμάτων των φρεατίων θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικός ξυλότυπος, ενώ 
απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της παρειάς της εκσκαφής ως ξυλοτύπου. 

Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 
σχέδια της μελέτης και τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Σε όλα τα φρεάτια τοποθετούνται χυτοσιδηρές βαθμίδες ή βαθμίδες από GRP, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. Τα καλύμματα οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής των φρεατίων θα είναι 
από χυτοσίδηρο, χαλύβδινα ή από GRP, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
σχέδια της μελέτης. 

Στην Μελέτη και στις Ειδικές Προδιαγραφές προσδιορίζονται οι προστατευτικές επενδύσεις των 
φρεατίων των δικτύων. 

(1) Επίχρισμα με πατητή τσιμεντοκονία  

Οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων συγκράτησης υγρών (εσωτερικές παρειές των πλευ-
ρικών τοίχων, δάπεδο, κάτω επιφάνεια πλάκας οροφής), καθώς επίσης και όπου αλλού ζη-
τηθεί από την Υπηρεσία, θα επιχρισθούν με πατητή τσιμεντοκονία. Η τσιμεντοκονία θα γίνει 
σε τρεις στρώσεις. 

Ως υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιηθούν, τσιμέντο τύπου ΙΙ και άμμος σε αναλογία 650 kg 
τσιμέντου σε 1,0 m3 άμμου για την πρώτη και δεύτερη στρώση και 900 kg τσιμέντου σε 
0,8 m3 άμμου για την τρίτη στρώση. 

Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκος και τελείως απαλλαγμένη γαιωδών και οργανικών 
προσμίξεων. Η μέτρηση της άμμου πρέπει απαραίτητα να γίνεται με κιβώτιο ορισμένου ό-
γκου και το τσιμέντο να προστίθεται σε βάρος. Η ανάμιξη των υλικών και η παρασκευή των 
μιγμάτων πρέπει να γίνεται επί επιπέδων λαμαρινών ή με ειδικούς αναμικτήρες. 

Η πρώτη στρώση της τσιμεντοκονίας θα είναι πεταχτή, η δεύτερη στρώση στρωτή και η τρίτη 
πατητή, θα συμπιέζεται δε και λειαίνεται με το μυστρί. Το τελικό συμπιεστό πάχος της τσιμε-
ντοκονίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 cm. 

Στις γωνίες θα διαμορφώνονται καμπύλες με ειδικά εργαλεία. Κάθε στρώση θα καταβρέχεται 
επανειλημμένα μετά το πήξιμο του τσιμέντου. Πριν από τη διάστρωση κάθε στρώσης η επι-
φάνεια θα καθαρίζεται και θα πλένεται και τέλος θα διαβρέχεται με γαλάκτωμα τσιμέντου (α-
ριάνι). 

(2) Μόνωση με ασφαλτική επάλειψη  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι εξωτερικές επιφάνειες όλων των φρεατίων, καθώς 
επίσης και όπου αλλού ζητηθεί από την Υπηρεσία, θα επαλειφθούν με διπλή ασφαλτική 
στρώση. 

Το υλικό θα διαστρωθεί σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εργοστασίου παρα-
γωγής. Στην Υπηρεσία θα δοθούν από τον Ανάδοχο όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλι-
κού, καθώς επίσης και οι οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής του, προς έγκριση. 

Πριν από την οποιαδήποτε επίστρωση υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να καθα-
ριστούν σχολαστικά από σκόνες, λάδια κτλ. και αφού γίνει επίστρωση με το αστάρι, θα ε-
φαρμοστεί το ασφαλτογαλάκτωμα σε δύο στρώσεις σταυρωτά.  

(3) Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου  

Όπου ζητηθεί από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί στην μόνωση των εξωτερικών επι-
φανειών από σκυρόδεμα, με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου, πάχους 2 mm και βάρους 2,20 
 kg/m2 μέχρι 2,50 kg/m2. Η προστασία της μόνωσης θα γίνει με τσιμεντοκονία πάχους 2 cm 
και αναλογία 650 kg/m3 τσιμέντου, όπως ορίζεται στην παρ. 9.23.2 της ΠΤΠ Τ110. 
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1.3.4.2 Προκατασκευασμένα φρεάτια  

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των φρεατί-
ων που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα προδιαγραφόμενα στα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13598. 

Τα φρεάτια θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), κυλινδρικού σχήματος, τυποποιημένης εσωτερικής 
διαμέτρου DΝ 1000mm, σύμφωνα με την  μελέτη και θα απαρτίζονται από 3 τμήματα:  

 την βάση,  

 τον ενδιάμεσο ανυψωτικό δακτύλιο και τον  

 έκκεντρο ή ομόκεντρο κώνο.  

Τα πλαστικά φρεάτια θα διαθέτουν προδιαμορφωμένες εισόδους και εξόδους τυποποιημένης δια-
τομής ή, εναλλακτικά, οι είσοδοι και οι έξοδοι θα είναι προχαραγμένες από το εργοστάσιο ούτως 
ώστε ο εγκαταστάτης να πραγματοποιεί την ανάλογη διαμόρφωση της οπής. Εξάλλου, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε ύψος. 

Η τελική ρύθµιση του ύψους του φρεατίου γίνεται μέσω του έκκεντρου ή ομόκεντρου κώνου, ο ο-
ποίος θα κόβεται στο απαιτούμενο ύψος για την επίτευξη της προβλεπόμενης τελικής στάθμης. 

Τα καλύµµατα των φρεατίων θα είναι χυτοσιδηρά, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές και θα 
εδράζονται επί χυτοσιδηρών πλαισίων πακτωμένων σε πλάκα από σκυρόδεμα κατάλληλων δια-
στάσεων. 

Τα βασικά τμήματα των φρεατίων πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους είτε με την χρήση ελαστικών 
δακτυλίων είτε με αυτογεννή συγκόλληση  

H εγκατάσταση των φρεατίων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τσιμεντοκονίας και μονωτικών υλικών 
στο εσωτερικό του φρεατίου. Η επίχωση του εναπομένοντος διακένου θα γίνεται με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 

Η έδραση των φρεατίων, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την μελέτη θα γίνεται επί υπο-
στρώματος συνολικού πάχους 40cm, αποτελούμενου από χονδρά σκύρα (πάχος 30cm) και επιφα-
νειακή στρώση άμμου (πάχους 10cm). 

Οι είσοδοι και οι έξοδοι απορροής πρέπει να είναι κατάλληλες για σύνδεση με αγωγούς PVC, πο-
λυαιθυλενίου συμπαγούς τοιχώματος, ή πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος.  

1.3.5 Δοκιμή έτοιμων σωληνώσεων 

Όλες οι δαπάνες για την δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω, περιλαμβα-
νομένης και της προμήθειας των απαραίτητων για τη δοκιμή οργάνων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι 
προσωρινές αγκυρώσεις, που τυχόν απαιτηθούν, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη 
περιλαμβάνεται στην τιμή κατασκευής της σωληνογραμμής. 

Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από την Υπηρεσία 
και από τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δεν θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν έχει γίνει η 
δοκιμή στεγανότητας σ' αυτό. Επίσης απαγορεύεται κάθε επίχωση ορύγματος στο οποίο υπάρχει 
αγωγός που δεν έχει δοκιμαστεί. 

(1) Δίκτυα πίεσης 

Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων ειδικών τεμαχίων 
και εξαρτημάτων θα εκτελείται δοκιμή στεγανότητας και αντοχής των σωληνώσεων και των 
συνδέσμων σε εσωτερική υδραυλική πίεση. Η δοκιμή θα γίνεται κατά τμήματα, μετά από 
πρόταση του Αναδόχου και σχετική έγκριση του Εργοδότη. 

Πριν από την δοκιμή σε πίεση, η σωληνογραμμή θα επιχωθεί κατά τμήματα, εκτός των συν-
δέσεων, των διακλαδώσεων και των καμπυλών, που θα μείνουν ακάλυπτες, θα στερεωθεί 
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και θα αγκυρωθεί, ώστε να μην μετακινηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Για το σφράγισμα 
των άκρων της σωληνογραμμής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δικλείδες, αλλά τυφλές 
φλάντζες ή πώματα. 

Η υδραυλική πίεση στο τμήμα δοκιμής εξασκείται με τη βοήθεια κατάλληλης αντλίας. Η δεξα-
μενή της αντλίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα μέτρησης που θα επιτρέπει την 
μέτρηση του προστιθέμενου όγκου, για την διατήρηση της πίεσης με ακρίβεια 1%. Ένα κα-
ταγραφικό μανόμετρο ελεγμένης και κατάλληλης ακριβείας εγκαθίσταται στην σωληνογραμ-
μή, κατά το δυνατόν στο χαμηλότερο σημείο. 

Κατά την διάρκεια της δοκιμασίας καμιά εργασία δεν επιτρέπεται μέσα στα ορύγματα όσο το 
τμήμα βρίσκεται σε δοκιμασία. 

i. Προδοκιμασία 

Η σωληνογραμμή θα γεμίσει με νερό, προσεκτικά και αργά, από το χαμηλότερο ση-
μείο ώστε να βγει τελείως ο αέρας. Μεταξύ πλήρωσης και δοκιμής πρέπει να μεσολα-
βήσει αρκετό διάστημα (περίπου 24 ώρες), ώστε να δοθεί καιρός σε αέρα που έχει 
μείνει μέσα στη σωληνογραμμή να απομακρυνθεί βαθμιαία. Η αντλία θα τοποθετηθεί 
στο χαμηλότερο σημείο της σωληνογραμμής. 

ii. Κυρίως δοκιμασία πιέσεως 

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν κατά την προηγούμενη φάση μετατοπίσεις των 
σωλήνων, ή διαφυγές νερού, η διαδικασία δοκιμών θα σταματήσει προκειμένου να 
αποκατασταθούν οι βλάβες. Μετά τις επιδιορθώσεις η διαδικασία θα αρχίσει από την 
αρχή. 

Η πίεση δοκιμής θα είναι ίση με την ονομαστική πίεση και θα διατηρείται για μισή ώρα 
ανά 100 m δοκιμαζόμενου τμήματος, αλλά ποτέ η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν 
θα είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών. 

Η ποσότητα του νερού που αντλείται κατά την περίοδο αυτή θα μετράται και δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει τα 0,1 λίτρα ανά mm εξωτερικής διαμέτρου και χιλιόμετρο μήκος 
αγωγού για κάθε 24 ώρες. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ανωτέρου ορίου, ελέγχεται οπτικά η 
σωληνογραμμή για αναζήτηση ενδεχόμενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές, αυτές 
επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται εξαρχής. 

Εάν δεν βρεθούν διαρροές νερού, παρά το γεγονός ότι προσετέθησαν σημαντικές πο-
σότητες νερού για την διατήρηση της πιέσεως, πρέπει εκ νέου να επιχειρηθεί εκκένω-
ση του αέρα στο δίκτυο πριν εκτελεσθεί νέα δοκιμή. 

(2) Δίκτυα βαρύτητας 

i. Αρχική δοκιμή στεγανότητας 

Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιμή στεγανότητας του δι-
κτύου. Σαν μήκος δοκιμής λαμβάνεται το μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τμήμα του 
αγωγού. Ο κορμός του σωλήνα εγκιβωτίζεται με άμμο ή σκυρόδεμα αλλά οι σύνδεσμοι 
μένουν ακάλυπτοι για τον έλεγχο κατά την δοκιμή. 

Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή με την παροχέτευση 
ποσότητας νερού στο ανάντη φρεάτιο και θα παρατηρηθεί η διέλευση του προς το κα-
τάντη. Στην συνέχεια τα δύο άκρα του αγωγού κλείνονται με στεγανά πώματα που να 
επιτρέπουν το γέμισμα της γραμμής με νερό, καθώς επίσης και την εξαέρωση. Το γέ-
μισμα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό μπαίνει από 
το χαμηλότερο σημείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο άκρο. 
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Όταν γεμίσει ο αγωγός με νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση αυξάνει η πίεση στις 
0,4 atm (4 m ύψος νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται 
30' στη διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να εμφανιστούν διαρροές στους συνδέσμους. 

Όλα τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δοκιμών οφείλει να τα προμηθεύσει 
και μεταφέρει στον χώρο του έργου ο Ανάδοχος. 

Εφ' όσον κατά τη δοκιμή εμφανιστούν σημεία μη στεγανά, είτε στα τοιχώματα των σω-
λήνων, είτε τις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθμιαία ο 
αγωγός, να γίνει η επισκευή των ελαττωμάτων και μετά να ξαναρχίσει η όλη διαδικα-
σία. 

Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιμές διορθώ-
νεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεού-
ται με δικά του έξοδα να προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσμων που έ-
παθαν ζημιές κατά τη δοκιμή. 

Μετά την επίχωση των σκαμμάτων, η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επανάληψη της 
δοκιμής κατά τα ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε κατά τρόπο που θα ήταν δυ-
νατό να προκαλέσει ζημιές στους αγωγούς. 

ii. Τελική δοκιμή στεγανότητας 

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής δοκιμής στεγανότητας, θα ακολουθήσουν δοκιμές 
μεγαλύτερων τμημάτων του δικτύου και ανά τμήματα δικτύου μήκους μέχρι 300-500m 
τα οποία θα επιλεγούν από την Υπηρεσία, ώστε να μην παρουσιάζουν σοβαρές υψο-
μετρικές διαφορές του εδάφους για να διενεργηθεί η τελική δοκιμή στεγανότητας.  

Πριν από την έναρξη της δοκιμής θα παροχετευθεί η ποσότητα νερού σε καθένα ανά-
ντη φρεάτιο χωριστά και θα παρατηρηθεί η απρόσκοπτη ροή του προς τα κατάντη 
φρεάτια. 

Στην συνέχεια θα πληρωθεί ο αγωγός και τα φρεάτια επισκέψεως μέχρι το έδαφος με 
νερό, θα σφραγισθούν τα φρεάτια και θα μετρηθούν οι απώλειες του νερού μετά από 
24ώρες. Οι απώλειες νερού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 3% του συνολικού 
περιεχομένου όγκου νερού. 

iii. Ειδικές δοκιμές 

Όπου ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε υδροπερατά εδάφη και κυρίως μέσα σε υδροφόρο 
ορίζοντα ή / και σε όποιες και όσες θέσεις επιλέξει η Υπηρεσία, ελέγχεται η στεγανότη-
τα του αγωγού σε εισροές από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, αφού προηγουμένως 
αφαιρεθεί το νερό από το εσωτερικό και τα φρεάτια. 
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2. ΣΤΠ-ΠΜ-2: ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση βοηθητικών κατασκευών και ει-
δικότερα στα:  

 καλύμματα φρεατίων και εσχάρες ομβρίων  

 κιγκλιδώματα  

 κλίμακες και στα 

 δάπεδα διαδρόμων (από εσχάρες και αντιολισθηρές επιφάνειες).  

2.2 Υλικά 

Στις Ειδικές Προδιαγραφές και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιμοποιούμενα κατά περίπτωση υ-
λικά: 

Τα καλύμματα, οι εσχάρες και τα στόμια υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασμένα από: 

 ελατό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1563 

 φαιό χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την ΕΝ 1561 

 ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 

 χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (350 kg/m2), στην 
περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm (450 kg/m2) στη περίπτωση χά-
λυβα πάχους μεγαλύτερου από 5mm.  

 Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου και κατάλληλη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολί-
ακαι (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, χωρίς διακύμανση 
της πυκνότητας.  

Οι βαθμίδες φρεατίων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από: 

 φαιό χυτοσίδηρο σύμφωνα με την ΕΝ 1561 

 χάλυβα με επικάλυψη από πλαστικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές BS 3412 ή BS 5139. Οι 
διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με το ΕΝ 10301. 

Τα κιγκλιδώματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από: 

 σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισμένους εν θερμώ, ονομαστικής διαμέτρου DN 40, 
σύμφωνα με το DIN 2440. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των σωλήνων και στερέωσης των ορ-
θοστατών θα είναι χυτοσιδηρά γαλβανισμένα εν θερμώ. Η στερέωση των ορθοστατών γίνε-
ται με μεταλλικά βύσματα εκτονώσεως 10 mm σε δάπεδο από σκυρόδεμα, ή με φρεζαρι-
στούς κοχλίες Μ10 σε μεταλλικό δάπεδο. 

 oρθογωνικά, κυκλικά και γραμμικά προφίλ από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υά-
λου. Τα εξαρτήματα σύνδεσης των προφίλ θα είναι από πλαστικό ανθεκτικό στη διάβρωση ή 
ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν την ΕΝ 13706. 

Οι κλίμακες και τα καλύμματα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή αντιολισθηρές επιφάνειες) πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες από:   

 ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) ή  

 χάλυβα, γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 μm (350 kg/m2), στην 
περίπτωση πάχους χάλυβα μικρότερου από 5 mm ή 65 μm (450 kg/m2) στη περίπτωση χά-
λυβα πάχους μεγαλύτερου από 5 mm. 
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 Πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου (GRP) και κατάλληλη προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Οι ίνες υάλου θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, 
χωρίς διακύμανση της πυκνότητας. 

Σε κάθε περίπτωση και εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη και τις Ειδικές Προ-
διαγραφές ο γαλβανισμένος χάλυβας θα πρέπει να έχει την παρακάτω τουλάχιστον αντιδιαβρωτική 
προστασία: 

 Προετοιμασία επιφανείας: 

Καθαρισμός γαλβανισμένης επιφάνειας με συρματό-βουρτσα για να αφαιρεθούν τα οξείδια 
και λείανση με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο)  

 Αστάρωμα: 

Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, με βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαμιδι-
κό σκληρυντή και αντισκωρικές ουσίες ελεύθερες μολύβδου (ΠΞΣ 50 μm) 

 Τελική βαφή:  

Κάτω επιφάνεια καλύμματος υγρού φρεατίου ή διαδρόμου, κάτω από τον οποίο διακινούνται 
υγρά: 

- Μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες, 
πολυαμιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 300 μm).  

Επιφάνειες μη εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 

- Δύο στρώσεις με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητί-
νες και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

Επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 

- Μία στρώση με εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες 
και πολυαμιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 μm) 

- Μία στρώση με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών με βάση ακρυλικές ρη-
τίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 μm). 

2.3 Εκτέλεση εργασιών 

Η τοποθέτηση πρέπει να είναι επιμελημένη, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης, το εξωτερικό φινί-
ρισμα θα πρέπει να είναι επιμελημένο έτσι ώστε η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφο χρώμα και υφή, 
να είναι λεία χωρίς προεξοχές και απαλλαγμένη από ξένα σώματα, αγώγιμα τεμάχια, οπές, κτυπή-
ματα, κενά , ξέσματα, ρυτιδώσεις ή φυσαλίδες.  

2.3.1 Καλύμματα φρεατίων και εσχάρες 

Το καθαρό πλάτος των καλυμμάτων φρεατίων σε οδούς με κυκλοφορία πρέπει να είναι μεγαλύτερο 
από 600mm, ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας μεγαλύτερο από 800mm, σύμφωνα με την 
EN 124. 

Τα καλύμματα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εμποδίζεται η ακούσια μετα-
τόπιση τους. Τα ανακλινόμενα καλύμματα πρέπει να ασφαλίζουν στην ανοιχτή θέση, ενώ τα βαριά 
καλύμματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με αντίβαρα, υδραυλικούς ή πνευματικούς μηχανισμούς 
ανύψωσης.  

Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΝ 124: 
Περιοχή έργου Κατηγορία ΕΝ 124 

Οδοστρώματα D400 
Πεζοδρόμια – χώροι στάθμευσης C250 
Χώροι πρασίνου A15 
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Τα στεγανά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από GRP με αγκύρια πά-
κτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich με εξωτερικά φύλλα κα-
τασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UV inhibitor, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και πυρήνα από 
κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.).   

Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες 
γυαλιού.  Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται 
καθαρή επιφάνεια απορροής 70%. 

2.3.2 Κιγκλιδώματα 

Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 0,50m 
θα εγκατασταθούν κιγκλιδώματα. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ενιαία μορφή σε όλη την εγκατάσταση 
και θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. Τα κιγκλιδώματα θα έχουν ύψος 1.100mm και η 
απόσταση των ορθοστατών θα είναι μικρότερη από 1.200mm.  

Το οριζόντιο συνεχές φορτίο θα λαμβάνεται τουλάχιστον ίσο με 1.000 N/m εκτός εάν ορίζεται δια-
φορετικά. 

Εάνπροβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου 
του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας ανέρχεται σε 0,50m. Στην περίπτωση που δεν προ-
βλέπεται παραπέτο, τότε  η απόσταση του πρώτου οριζόντιου στοιχείου του κιγκλιδώματος από 
την στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m.  

Τα κιγκλιδώματα από GRP αποτελούνται από σωληνωτά προφίλ διαμέτρου 50mm από πολυεστε-
ρική ρητίνη, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού. Οι ορθοστάτες, πάχους 6mm προβλέπονται σε αποστά-
σεις του 1,0m, ενώ οι οριζόντιοι ράβδοι (τρεις σειρές) θα έχουν πάχος 4mm. Σε περίπτωση που το 
ύψος της ανεμόσκαλας ξεπερνά τα 2,0 m προβλέπεται κλωβός ασφαλείας, διαμέτρου 800mm, ο 
οποίος προσαρμόζεται στην κατακόρυφη κλίμακα. 

2.3.3 Κλίμακες 

Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επι-
θεώρηση σε επίπεδο με διαφορά μεγαλύτερη από 50cm από το επίπεδο εργασίας πρέπει να προ-
βλεφθούν κλίμακες πρόσβασης. Οι μεταλλικές κλίμακες κατασκευάζονται από χάλυβα γαλβανισμέ-
νο εν θερμώ, ή από ανοξείδωτο χάλυβα και διακρίνονται  σε οικοδομικές κλίμακες, ανεμόσκαλες και 
κατακόρυφες κλίμακες.  

Οι μεταλλικές κλίμακες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα σχέδια της Μελέτης. Πρέπει να αποφεύγο-
νται κλίμακες με κλίση ανόδου μεταξύ 500 και 650. 

(1) Οικοδομικές κλίμακες.  

Χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 300 και 450 και υπολογίζονται για 
ομοιόμορφο φορτίο 5 kΝ/m2 και έχουν ελάχιστο πλάτος 600 mm. Η αλληλοεπικάλυψη των 
βαθμίδων πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 mm. 

Η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίμακας πρέπει να είναι μεγα-
λύτερη από 1.100 mm. 

Οικοδομικές κλίμακες με περισσότερα από πέντε βαθμίδες πρέπει να συνοδεύονται με κι-
γκλίδωμα από την μία τουλάχιστον πλευρά και σε περιπτώσεις πλάτους βαθμίδων μεγαλύ-
τερου των 1.000 mm και από τις δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα με τις 
σχετικές Προδιαγραφές.  

Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από αντιολισθητική επιφάνεια 
(π.χ. μπακλαβαδωτή λαμαρίνα), ή εσχάρα, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές. 

(2) Ανεμόσκαλες 

Οι ανεμόσκαλες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου κυμαίνεται μεταξύ 650 και 750, πλά-
τους 500mm έως 600mm. Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι 
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τουλάχιστον 650mm, για να εξασφαλίζεται ελεύθερο άνοιγμα 200mm από το πέρας της βαθ-
μίδας μέχρι το τοιχίο της δεξαμενής. Η αλληλοεπικάλυψη των βαθμίδων πρέπει να είναι με-
γαλύτερη από 10mm και η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της ανεμό-
σκαλας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3.500 mm. 

Η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίμακας πρέπει να είναι μεγα-
λύτερη από 1.100mm. 

Οι ανεμόσκαλες πρέπει να συνοδεύονται με κιγκλίδωμα ύψους περί τα 200mm και από τις 
δύο πλευρές. Τα κιγκλιδώματα θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές.  

Οι βαθμίδες πρέπει να είναι αντιολισθητικές, κατασκευασμένες από μπακλαβαδωτή λαμαρί-
να, ή εσχάρα, σύμφωνα με τις σχετικές Προδιαγραφές.  

(3) Κατακόρυφες κλίμακες 

Κατακόρυφες κλίμακες χρησιμοποιούνται όταν η κλίση ανόδου είναι μεγαλύτερη από 750, και 
έχουν πλάτος 400mm έως 500mm. Σε περίπτωση κατακόρυφου ύψους μεγαλύτερου από 
3.000mm πρέπει να συνοδεύονται με κλωβό ασφαλείας. Η κατακόρυφη απόσταση (πλατύ-
σκαλο-πλατύσκαλο) της κατακόρυφης κλίμακας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6.000mm. 

Η ελεύθερη οριζόντια απόσταση από την πλευρά ανόδου της κλίμακας πρέπει να είναι μεγα-
λύτερη από 650mm 

Η ελάχιστη απόσταση από το κατακόρυφο τοιχίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 150mm. Η κα-
τακόρυφη κλίμακα θα πρέπει να συνοδεύεται από χειρολισθήρα ύψους περί τα 1.000 mm, 
σαν προέκταση του σκελετού της κλίμακας. 

Οι βαθμίδες, εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά θα πρέπει να διαμορφώνονται από 
συμπαγή χάλυβα ελάχιστης διαμέτρου 20 mm.  

2.3.4 Δάπεδα διαδρόμων 

Η φέρουσα ικανότητα των μεταλλικών διαδρόμων πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3,5 kN/m2 και το 
βέλος κάμψης μικρότερο από 10 mm ή L/200 (όπου L το άνοιγμα του διαδρόμου).  

Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά στις περιοχές, όπου είναι αναγκαία η οπτική παρακολούθηση 
κάτω από το δάπεδο εργασίας θα τοποθετούνται εσχαρωτά δάπεδα από πλέγμα (εσχάρες). Σε ό-
λες τις άλλες περιπτώσεις τα δάπεδα θα έχουν αντιολισθητική επιφάνεια (μπακλαβαδωτή λαμαρί-
να). 

Γενικά τα εσχαρωτά δάπεδα καθώς και τα δάπεδα με αντιολισθητική επιφάνεια πρέπει να έχουν ε-
νιαία μορφή σε όλο το έργο και θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.  

Τα εσχαρωτά δάπεδα πρέπει να είναι αντιολισθητικά, ηλεκτροπρεσσαριστά ή πρεσσαριστά σύμ-
φωνα με DIN 24537 ή περαστά, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανι-
σμένα εν θερμώ.  

Τα δάπεδα από λαμαρίνα θα πρέπει να έχουν αντιολισθητική επιφάνεια. Η μπακλαβαδωτή λαμαρί-
να θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισμένα εν θερμώ.  

Τα εσχαρωτά δάπεδα από GRP κατασκευάζονται από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες 
γυαλιού.  Οι διαστάσεις του βρόγχου θα είναι 40x40mm και ύψους 25mm, ώστε να εξασφαλίζεται 
καθαρή επιφάνεια απορροής 70%.   

Τα αντιολισθηρά καλύμματα από GRP θα διαθέτουν πλαίσιο κατασκευασμένο από GRP με αγκύ-
ρια πάκτωσης και επένδυση από EPDM. Η κατασκευή θα είναι τύπου sandwich με εξωτερικά φύλ-
λα κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη με UV inhibitor, ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και πυρήνα 
από κατάλληλο αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη, πολυπροπυλένιο κτλ.).   
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3. ΣΤΠ-ΠΜ-3: EPΓA ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 

3.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στα έργα διαμόρφωσης χώρου των Εγκαταστάσεων Επε-
ξεργασίας Νερού και ειδικότερα στις οδοστρωσίες και πεζοδρομήσεις. Γενικά ισχύουν οι Εγκεκρι-
μένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

3.2 Υλικά 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή των έργων οδοποιίας, πεζοδρομίων και περιφρά-
ξεων πρέπει να είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επιμέρους Προδιαγραφές. 

Οι τσιμεντόπλακες θα είναι διαστάσεων 50cm x 50cm σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-05-02-02-
00:2009 πάχους 5cm, από το οποίο η επάνω στρώση πάχους τουλάχιστον 1cm θα είναι με λευκό 
τσιμέντο. 

3.3 Εκτέλεση εργασιών 

3.3.1 Γενικά 

3.3.2 Οδοστρώματα 

Οι εκσκαφές και τα επιχώματα για την κατασκευή των οδοστρωμάτων θα γίνουν σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. 

H σκάφη πρέπει να διαμορφωθεί και να συμπυκνωθεί στις διαστάσεις, που αναγράφονται στα σχέ-
δια της μελέτης. Κάθε ανωμαλία ή κοίλωμα που δημιουργείται στην επιφάνεια της σκάφης κατά την 
διάρκεια της συμπύκνωσης θα διορθώνεται με αναμόχλευση της επιφάνειας και με προσθήκη, α-
φαίρεση ή αντικατάσταση του υλικού και στην συνέχεια νέα συμπύκνωση, έτσι ώστε να προκύψει 
λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια.  

Στην περίπτωση που η επιφάνεια της σκάφης χαλαρώσει ή υποστεί άλλου είδους φθορά, πριν αρ-
χίσει η επόμενη εργασία, πρέπει να επισκευάζεται ή να ανακατασκευάζεται. Μετά την αποπεράτω-
ση της συμπυκνώσεως και πριν αρχίσει η επόμενη εργασία, η επιφάνεια της σκάφης πρέπει να έχει 
τις ανοχές που έχουν προδιαγραφεί. 

Εάν, λόγω συνθηκών εδάφους, είναι αδύνατη η συμπύκνωση της σκάφης, σύμφωνα με τα παρα-
πάνω, το ακατάλληλο υλικό θα αφαιρείται και θα αντικαθίσταται με υπόβαση από κοκκώδες υλικό. 

Όλες οι εργασίες στρώσης υπόβασης και βάσης θα γίνουν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην   
ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-00:2009. 

Όλη η εσωτερική οδοποιία στην εγκατάσταση θα επιστρωθεί με ασφαλτικό τάπητα, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης. Ειδικότερα προβλέπονται οι στρώσεις: 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m κατά την ΕΤΕΠ 05-03-11-
04. 

 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά την ΕΤΕΠ 05-03-11-01. 

 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m κατά την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 

 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 mκατά την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 

3.3.3 Κρασπεδόρειθρα και στερεά εγκιβωτισμού 

Στερεά εγκιβωτισμού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραμμή των περιφερειακών δρόμων 
στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα τοποθετηθούν 
κρασπεδόρειθρα. Σε καμπύλες ακτίνας μικρότερης των 5m θα χρησιμοποιούνται ειδικά καμπύλα 
προκατασκευασμένα τεμάχια. 
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Τα ρείθρα και στερεά εγκιβωτισμού θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα 
τοποθετούνται στις σωστές τους ευθυγραμμίες και στάθμες. Όποια τμήματα βρεθούν με σφάλμα 
ευθυγραμμίας ή στάθμης μεγαλύτερο από 3 mm θα καθαιρούνται και θα ανακατασκευάζονται. 

3.3.4 Πεζοδρόμια 

Η πλακόστρωση των πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κλπ. θα γίνει με αντιολισθητικές τσιμεντέ-
νιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι), σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.  

Η βάση έδρασης της πλακόστρωσης θα γίνει με κοκκώδες υλικό της ΠΤΠ-0150, διαβάθμισης Δ ή 
Ε, το οποίο θα τοποθετηθεί μεταξύ της επιφανείας της στρώσης έδρασης και της έδρασης των 
πλακών πεζοδρομίου, ελαχίστου ύψους 58 cm. Η βάση έδρασης θα συμπυκνωθεί σε ποσοστό 
90% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που λαμβάνεται κατά την τροποποιημένη μέθοδο PROC-
TOR.  

Η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών θα γίνει πάνω σε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα πάχους 2,5 έως 
3,0 cm, το οποίο αποτελείται από ένα μέρος ασβέστη και πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg/m3 
τσιμέντου. Η αρμολόγηση των πλακών θα γίνει με τσιμεντομαρμαροκονία από λευκό τσιμέντο ανα-
λογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας.  
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4. ΣΤΠ-ΠΜ-4: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

4.1 Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τις οικοδομικές εργασίες των κτιρίων του έργου. Γενικά 
τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρουν τοιχοποιία 
πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  

4.2 Υλικά 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά για τις οικοδομικές εργασίες θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
επιμέρους Προδιαγραφές και των αναφερομένων παρακάτω.  

Όλα τα υλικά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από προμηθευτές εγκε-
κριμένους από την Υπηρεσία. Τα πάσης φύσεως υλικά συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιη-
τικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος θα υποβάλ-
λει στην Υπηρεσία δείγματα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία συνοδεύονται από τα απα-
ραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιμες τεχνικές πληροφορίες του κατασκευαστή 
τους. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση για την προσκόμιση δειγμάτων και δοκιμί-
ων. 

4.3 Τοιχοποιίες 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από διάτρητους οπτόπλινθους. Τα 
υλικά και οι εργασίες κονιαμάτων τοιχοποιίας θα είναι σύμφωνα με το ΕΝ 998. Οι αναλογίες για τα 
κονιάματα τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 350 kg - 450 kg τσιμέντο ανά m3 κονιάματος και 0,08 m3 
ασβέστη.  

Γενικά στα κονιάματα λιθοδομών ή πλακοστρώσεων κτλ., όπου το πάχος του κονιάματος είναι με-
γαλύτερο από 15 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άμμος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρ-
μού ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιμοποιείται μεσόκοκκη άμμος (0/3). Στην περίπτωση πά-
χους μικρότερου από 8 mm η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1). 

Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες από την αφαί-
ρεση του ξυλοτύπου της φέρουσας κατασκευής. Ο Ανάδοχος ακολουθεί τα κατασκευαστικά σχέδια 
για την ανέγερση της τοιχοποιίας ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που τα κατα-
σκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασμένες, κατακόρυφες, και ομαλές, σε ορθές γωνίες με 
πλήρεις στρώσεις κονιάματος. Η εμπλοκή των πλίνθων πρέπει να επιτυγχάνεται με όσο το δυνατόν 
λιγότερες τεμαχισμένες πλίνθους. Ο τεμαχισμός των πλίνθων γίνεται με την κοπή τους με το ξυ-
λουργικό ή άλλο ειδικό πριόνι, πριονοκορδέλα ή δισκοπρίονο. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος κοπής. 

Στους υψηλούς τοίχους από οπτοπλιθοδομή θα κατασκευάζονται ανά 2,20m ύψους, οριζόντιες ενι-
σχυτικές ζώνες (σενάζ) από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 0,15m με οπλισμό κατ’ ελάχιστο 4Φ12 
και συνδετήρες Φ8/15. Οι ενισχυτικές θα είναι συνεχείς σε όλο το ανάπτυγμα των τοίχων. 

Στα κλιμακοστάσια οι οριζόντιες ενισχυτικές ζώνες θα κατασκευάζονται ανά 1,50m. 

Στις θέσεις συνάντησης ενισχυτικών ζωνών και στύλων ενίσχυσης οι οπλισμοί τους δεν θα διακό-
πτονται.  

Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει, κατά την κρίση της, την αύξηση 
του πλήθους ή / και της διατομής και του οπλισμού των σενάζ και πρεκιών. 

Οι επιφάνειες επαφής μεταξύ τοιχοποιίας και κατασκευών από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα θα 
πληρούνται με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:3 κατά βάρος τσιμέντου και άμμου. Οι επιφάνειες ε-
παφής πρέπει να έχουν επιχρισθεί με πεταχτή τσιμεντοκονία περιεκτικότητας 400kg τσιμέντου του-
λάχιστον 24h πριν την κατασκευή της τοιχοποιίας.  
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Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται από οποιαδήπο-
τε ξένα υλικά και σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν υπάρχουν εξογκώματα στην επιφά-
νεια έδρασης, αφαιρούνται για να μην προκαλέσουν στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον είναι κεκλι-
μένη ή ανώμαλη, η βάση της τοιχοποιίας εξομαλύνεται με τη διάστρωση εξισωτικής στρώσης σκυ-
ροδέματος 300 kg τσιμέντου, με σκοπό την εξασφάλιση της οριζοντιότητας των αρμών. Η πρώτη 
στρώση των πλίνθων πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή 
διάστρωση των παραπάνω σειρών. 

Οι πλίνθοι θα τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν σε δύο διαδοχικές στρώ-
σεις αρμοί στην ίδια κατακόρυφο. Οι τοίχοι θα κτίζονται στις ακριβείς περασιές που προκύπτουν 
από τις διαστάσεις των κατόψεων σε κατακόρυφο επίπεδο και θα σφηνώνονται στο άνω μέρος με 
την πλάκα ή τη δοκό. Όλες οι περασιές και γωνίες θα είναι καλά ζυγισμένες και οι λαμπάδες κανο-
νικά διαμορφωμένοι. 

Οι διασταυρούμενοι τοίχοι θα έχουν σωστά συμπλέγματα και εξασφάλιση της διασταύρωσης. Οι 
αρμοί των τοίχων δεν πρέπει να έχουν πάχος μεγαλύτερο από 10mm. Διασταυρούμενοι τοίχοι 
πρέπει να χτίζονται συγχρόνως ώστε να συνδέονται σε κάθε στρώση με αμοιβαίες εισδοχές του 
ενός μέσα στον άλλον. Δεν επιτρέπεται το μονομερές χτίσιμο ακόμα και αν προβλεφθούν αναμονές 
ή υποδοχές. Οι πλινθοδομές θα τελειώνουν 15cm κάτω από την ψηλότερη στάθμη τους, η τέλεια 
δε αποπεράτωση (σφήνωμα με λοξά τούβλα στην οροφή) θα γίνεται αφού περάσουν δύο τουλάχι-
στον μέρες. 

4.4 Εσωτερικά και  Εξωτερικά Επιχρίσματα 

Τα επιχρίσματα θα είναι τριών στρώσεων. Γενικά, όσον αφορά την σύνθεση των επιχρισμάτων ι-
σχύουν τα αντίστοιχα άρθρα του ΑΤΟΕ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τις δύο πρώτες 
στρώσεις θα είναι ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου με άμμο λατομείου μεσόκοκκη σε 
αναλογία 1:3, ενώ η τρίτη στρώση μαρμαροασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150kg τσιμέντου με 
λεπτόκοκκη άμμο λευκού μαρμάρου (μαρμαρόσκονη).  

Η μαρμαρόσκονη πρέπει να προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, να είναι λευκή, καλά λειοτριμμένη, 
κονιοποιημένη και απαλλαγμένη από ξένες ουσίες. Επιλέγεται σε δύο κατηγορίες: την μερτιόκοκκη 
(κανονική) και τη λεπτή (πούδρα). Απαγορεύεται  αυστηρά για την κατασκευή οποιουδήποτε επι-
χρίσματος η χρησιμοποίηση πούδρας. 
Οι χρωστικές ουσίες που μπορεί να προσθέτονται στα κονιάματα πρέπει να: 
 είναι λειοτριμμένες. 
 μην διαλύονται στο νερό. 
 μην επηρεάζονται από τα αλκάλια. 
 μην επιδρούν στις συνδετικές ουσίες του κονιάματος. 

Εφόσον το κονίαμα προέρχεται έτοιμο από βιομηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει 
τις οδηγίες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιμέντου και νερού που πρέπει να προστε-
θεί στο εργοτάξιο, του πρόσμικτου που ενδεχομένως πρέπει να προστεθεί σύμφωνα πάντα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή για την προοριζόμενη χρήση κτλ.). 

Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιμεντοκονιαμάτων, τα κονιάματα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως 
μετά την παρασκευή τους, γι’ αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να 
μην ξηραίνονται πριν από τη χρήση τους. Κονίαμα που έχει σκληρυνθεί τόσο, ώστε να μην μπορεί 
να επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, μόνο με κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού, α-
πορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των μερικώς σκληρυμένων μιγμάτων για την απόκτηση της 
επιθυμητής πλαστικότητας καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι μέγιστοι χρόνοι μεταξύ παρασκευής 
και χρήσης ανάλογα με το είδος του κονιάματος για εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία: 

 για ασβεστοκονίαμα με πολτό ασβέστη 3,5h 

 για ασβεστοκονίαμα με υδράσβεστο 5h 

 για κονιάματα με τσιμέντο 2,5h. 
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Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαμάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη, ο Ανάδοχος θα τηρεί τις ο-
δηγίες της Υπηρεσίας. Οι συνήθεις αναλογίες κονιαμάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Είδος Κονιάματος Τσιμέντο [kg/m3] Ασβέστης (κ.ο.) Άμμος (κ.ο.) 

Ασβεστοκονίαμα 1:2 - 0,42 0,84 
Ασβεστοκονίαμα 1:2,5 - 0,36 0,90 
Ασβεστοκονίαμα 1:3 - 0,32 0,96 
Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 150 0,42 0,84 
Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2,5 300 0,36 0,90 
Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:3 450 0,32 0,96 
Τσιμεντοκονίαμα 350 350 0,10 1,12 
Τσιμεντοκονίαμα 400 450 0,10 1,06 
Τσιμεντοκονίαμα 600 600 0,10 1,00 

Το κονίαμα που χρησιμοποιείται στη δόμηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσματα είναι τουλάχιστον 
350kg - 400kgτσιμέντου ανά m3 κονιάματος. Για τις εξωτερικές αρμολογήσεις χρησιμοποιούνται 
ασβεστοτσιμεντοκονιάματα που περιέχουν τουλάχιστον 450kg τσιμέντου ανά m3 κονιάματος. 

Το κονίαμα θα παρασκευάζεται με μηχανικό αναμικτήρα ανάλογα με την απαιτούμενη ποσότητα. Η 
ανάμιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε το μίγμα που προκύπτει κάθε φορά, να έχει 
ομοιογένεια σε όλη του τη μάζα. 

Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσματα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. Ανάλογα με το 
πάχος των επιχρισμάτων, μετά το λάσπωμα πρέπει να περάσουν 7-10 μέρες ενώ στις άλλες 
στρώσεις περίπου 3 μέρες.  

Πριν από την έναρξη κατασκευής των επιχρισμάτων: 

 καθαρίζεται η επιφάνεια με σάρωθρο, συρμάτινη βούρτσα κτλ. από κάθε ξένη ουσία, όπως 
αιθάλη, ίχνη λιπαρών ουσιών, εξανθίσεις. 

 όπου έχει τοποθετηθεί υλικό με διαφορετικό συντελεστή διαστολής (ξύλο,  σίδηρος κτλ.), τότε 
αυτό καλύπτεται με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα ή λεπτό νεβρομετάλ. 

 οι εξωτερικές επιφάνειες λίγο πριν τη διάστρωση κάθε στρώσης (ειδικά της πρώτης) διαβρέ-
χονται καλά. 

Το μέσο πάχος του πιτσιλιστού κυμαίνεται μεταξύ 6mm - 15mm, ενώ στις οροφές 5mm-6mm. Τα 
κονιάματα για το πιτσιλιστό παρασκευάζονται ρευστότερα από τα άλλα. 

Μετά την αποξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη (λάσπωμα). Το μέσο πάχος 
του λασπώματος εξαρτάται από τις ανωμαλίες, της προς επίχριση, επιφάνειας. Δεν πρέπει όμως 
να είναι μικρότερο των 0,8cm, ούτε μεγαλύτερο των 2cm.  Ειδικά για τα επιχρίσματα οροφών το ο-
λικό πάχος μαζί με τη δεύτερη στρώση ορίζεται σε 12mm. 

Η τελική στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μετά την πάροδο 7-10 ημερών από την εφαρμογή της 
δεύτερης στρώσης και το πάχος της δεν υπερβαίνει τα 5mm - 7mm.Η τελευταία στρώση πρέπει να 
έχει παντού την ίδια υφή και να είναι το ίδιο πορώδης ώστε ο χρωματισμός της επιφάνειας να α-
πορροφηθεί ομοιόμορφα. Απαγορεύεται η διόρθωση πιθανών ανωμαλιών του λασπώματος κατά 
την εκτέλεση της τελευταίας στρώσης. Αν διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωμαλία στο λάσπωμα, αυ-
τή διορθώνεται με την αφαίρεση μέρους του λασπώματος και την ανακατασκευή του, σύμφωνα με 
την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

4.4.1 Επιχρίσματα Σαγρέ 

Εάν προδιαγράφεται σχετικά, επιχρίσματα σαγρέ διαστρώνονται σε εξωτερικές επιφάνειες, κατά 
προτίμηση δημιουργώντας αρμούς, ώστε ο λόγος μήκους προς ύψος να μην υπερβαίνει το 1,5 :1. 
Ο τύπος και το σχέδιο των αρμών πρέπει να έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
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Όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος και οπτοπλινθοδομών θα ψεκάζονται με τσιμεντοκονίαμα 450kg 
τσιμέντου με μεσόκοκκη άμμο (πεταχτό), το οποίο δεν θα απλώνεται με το μυστρί. Η δεύτερη 
στρώση (λάσπωμα) επίσης αποτελείται επίσης από τσιμεντοκονίαμα 450kg τσιμέντου με μεσόκοκ-
κη άμμο, ενώ η τρίτη στρώση θα εκτελείται σε δύο φάσεις από άμμο σπυρωτή, μεσόκοκκη, ραντι-
στή (ριπτή) με «θυμαράκι» ή ειδικό «μηχανάκι σαγρέ». 

Ενισχύσεις στα σαγρέ επιχρίσματα τοποθετούνται σε εξωτερικές επιχρίσεις επί σκυροδέματος. Ως 
ενίσχυση χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα συρμάτινα πλέγματα διαστάσεων οπής 25mm x 16mm 
που στερεώνονται με 8 προσδέσεις ανά m2. Το πλέγμα θα απέχει 6mm από την επιφάνεια. Δεν θα 
καλύπτονται οι αρμοί διαστολής. Η Υπηρεσία μπορεί να υποδείξει εναλλακτικές μεθόδους στερέω-
σης του πλέγματος.  

4.4.2 Εσωτερικά Επιχρίσματα Μαρμαροκονίας Τριπτά 

Εάν προδιαγράφεται σχετικά, τα εσωτερικά επιχρίσματα θα είναι επιχρίσματα μαρμαροκονίας, τρι-
πτά. Για την τρίτη στρώση (ψιλό) χρησιμοποιείται ασβεστοκονίαμα 150 kg τσιμέντου ανά m3 κονιά-
ματος με αναλογία κατ’ όγκο, 1 μέρους πολτού ασβέστη ανά 2 μέρη μαρμαρόσκονη. Η τελική επι-
φάνεια του επιχρίσματος επεξεργάζεται με τριβίδι. Το πάχος της τρίτης στρώσεως είναι περίπου 6 
mm. Η τρίτη στρώση των τριπτών επιχρισμάτων εκτελείται σε δύο φάσεις.  

Κατά την πρώτη φάση (αστάρωμα) διαστρώνεται το κονίαμα σε λεπτό πάχος στο λάσπωμα. Το 
αστάρι δεν διαστρώνεται, αν η προηγούμενη στρώση δεν έχει «τραβήξει» αρκετά και δεν έχει δια-
βραχεί. Τοποθετείται «τραβηχτό» με συνηθισμένο ξύλινο τριβίδι και σχηματίζει μία αδρή επιφάνεια.  

Στη συνέχεια, καθώς συνδέεται με την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η εξώτατη μεμβράνη 
(ψιλό) της τελευταίας στρώσης, με ξύλινο τριβίδι επενδεδυμένο με ελαστικό. Κατά το τριβίδισμα η 
επιφάνεια διαβρέχεται με τη χρήση πινέλου, με ασβεστόνερο (απαγορεύεται γαλάκτωμα άσβε-
στου). Η διαβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική ούτε ανεπαρκής. Η επεξεργασία της επι-
φάνειας με μαλακό υλικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς προηγούμενο τριβίδισμα με ξύλινη σανίδα, δεν γίνε-
ται αποδεκτή. Το τριβίδισμα συνεχίζεται μέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε συστολή 
του κονιάματος με την αποξήρανση δεν πρέπει να δημιουργεί τριχιάσματα. 

4.4.3 Εξωτερικά Πατητά Επιχρίσματα Τσιμεντομαρμαροκονίας 

Όπου προδιαγράφεται, θα εφαρμόζονται πατητά επιχρίσματα τσιμεντομαρμαροκονίας.  

Για τη δεύτερη στρώση (λάσπωμα) χρησιμοποιείται κονίαμα 450 kg κοινού τσιμέντου, 1,05 m3 άμ-
μου και όχι περισσότερο από 0,07 m3 πολτού ασβέστη. Το πάχος της δεύτερης στρώσης είναι πε-
ρίπου 15 mm. Η επιφάνεια του λασπώματος χαράσσεται με το μυστρί, ώστε να σχηματίζονται πυ-
κνά διασταυρούμενες γραμμές. 

Η τρίτη στρώση θα ολοκληρωθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις και αποτελείται από κονίαμα με αναλο-
γία κατ΄ όγκο 1 μέρος λευκού τσιμέντου ανά 2,5 - 3 μέρη μαρμαρόσκονης με ή χωρίς προσθήκη 
ορυκτού χρώματος. Η τελική επιφάνεια θα επεξεργαστεί αρχικά με το τριβίδι και κατόπιν θα πατηθεί 
με το μυστρί. 

4.4.4 Έτοιμα Επιχρίσματα 

Η εφαρμογή των έτοιμων επιχρισμάτων γίνεται αμέσως μετά την ανάμιξη τους με τη χρήση σωλήνα 
εκτόξευσης. Η απαιτούμενη ποσότητα εκτοξεύεται στην επιφάνεια του τοίχου, όπου έχουν τοποθε-
τηθεί γαλβανισμένοι μεταλλικοί οδηγοί. Στη συνέχεια διαστρώνεται το επίχρισμα. Η επόμενη στρώ-
ση μπορεί να εφαρμοστεί λίγες ώρες αργότερα ή την επόμενη μέρα. Γενικά για την ανάμιξη και την 
εφαρμογή των έτοιμων κονιαμάτων ως επιχρίσματα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί πιστά 
τις οδηγίες εφαρμογής των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Η προσθήκη χημικών βελτιωτι-
κών πρόσμικτων, χωρίς σχετική οδηγία του εργοστασίου παραγωγής του υλικού απαγορεύεται. 

Τα επιχρίσματα από ακρυλικά κονιάματα εφαρμόζονται επί όλων των σταθερών επιφανειών με κα-
τάλληλη μέθοδο ανάλογα με την υφή της προς επίχριση επιφάνειας, σε 2 στρώσεις πεταχτού και 
τελικής στρώσης πάχους 12mm – 15mm αναλόγως των οδηγιών του εργοστασίου παραγωγής. 
Στην περίπτωση που οι προς επίχριση επιφάνειες έχουν μεγάλες ανωμαλίες, θα προηγείται η διά-
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στρωση πρώτης και δεύτερης στρώσης με ασβεστοτσιμεντοκονιάματα ικανού πάχους και κατόπιν 
θα διαστρώνεται το ακρυλικό κονίαμα με πάχος 5mm – 6mm. 

4.5 Επιστρώσεις - Επενδύσεις 

4.5.1 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου 

Για τις επιστρώσεις των δωμάτων, θα χρησιμοποιηθούν λευκές ή έγχρωμες πλάκες τσιμέντου, 
σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις εντολές της Υπηρεσίας. Οι πλάκες τσιμέ-
ντου που θα χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση δαπέδων, πρέπει να είναι Α΄ διαλογής, αρίστης 
ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως ρωγμές και με ομοιόμορφες τις διαστάσεις τους. 

Το κονίαμα συγκολλήσεως των πλακών τσιμέντου προς επίστρωση των δωμάτων πρέπει να είναι 
περιεκτικότητας των 450kg τσιμέντου. Σε ότι αφορά στην παρασκευή του κονιάματος, τις αναλογίες 
των αδρανών και των υλικών συγκόλλησης ισχύουν τα περί κονιαμάτων του ΑΤΟΕ.  

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε άχρηστο υλικό και 
σωστά αλφαδιασμένη. Η τοποθέτηση των πλακών τσιμέντου ως τελική επίστρωση δώματος γίνεται 
επί του γεωϋφάσματος προστασίας. Το κονίαμα της επίστρωσης των πλακών τσιμέντου (τσιμεντο-
κονία των 450 kg) είναι πάχους 2cm – 3cm περίπου. Κατά την τοποθέτηση των πλακών τσιμέντου 
θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ευθυγράμμιση των αρμών (πάχους 2mm). Η πλήρω-
ση των αρμών θα γίνει με τσιμεντοπολτό των 600kg τσιμέντου. 

4.5.2 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια 

Τα πλακίδια δαπέδου θα είναι μη εφυαλωμένα, σύμφωνα με το ΕΝ 176, με χαμηλή υδατο-
απορροφητικότητα (<3%). Όσον αφορά την αντιολισθηρότητα, τα πλακίδια στους χώρους υγιεινής 
θα είναι Κατηγορίας Β σύμφωνα με το DIN 51097, ενώ στις αίθουσες κτιρίων εξυπηρέτησης και το 
εργαστήριο θα είναι κατηγορίας R11, σύμφωνα με το DIN 51130. Όπου διακινούνται χημικά (εργα-
στήριο, χώροι προετοιμασίας χημικών κτλ.) τα πλακίδια πρέπει να είναι οξύμαχα.  

Τα πλακίδια τοίχου θα είναι εφυαλωμένα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 177, με μέτρια υδατο-
απορροφητικότητα (3%  6%).  

Η προς επίστρωση επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε άχρηστο υλικό και 
σωστά αλφαδιασμένη. 

Η εργασία πλήρωσης των αρμών διαστολής των δαπέδων και τοίχων  (πάχους 3mm στα δάπεδα 
και 2mm στους τοίχους) επιτρέπεται μετά το πρώτο 24ωρο με τα ειδικά υλικά αρμολόγησης. Για ε-
πιφάνειες που απαιτείται χημική ή μηχανική αντοχή των αρμών, αυτοί πληρούνται με κατάλληλο 
εποξειδικό υλικό. 

Εκτός των αρμών διαστολής των πλακιδίων, στις μεγάλες επιφάνειες των δαπέδων είναι απαραίτη-
τοι και οι κατασκευαστικοί αρμοί διαστολής του δαπέδου, οι οποίοι κατασκευάζονται ανά 20m2 έως 
25m2 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 1501-03-07-02-00:2009.  

4.5.3 Βιομηχανικό δάπεδο 

Τα δάπεδα επιστρώνονται με χημικό σκληρυντικό αποτελούμενο από ειδικά πρόσμικτα και βελτιω-
τικά, χαλαζιακά αδρανή και τσιμέντο. Το σκληρυντικό υλικό θα πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότη-
τες: 

 αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη των 800 kg/cm2 

 αντοχή σε κάμψη μεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm2 

 μεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05cm σε διαδρομή 660m με ταχύτητα 0,5 m/sec 
και φόρτιση 0,5 kg/cm2 (5000 kg/m2) 

 αντοχή σε κρούση (μετά 2000 κύκλους) 30% απώλεια βάρους 

 μέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m2 (28 ημερών) 
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Το σκληρυντικό υλικό μπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χημικά πρόσθετα ώστε να 
μειωθεί η ποσότητα του νερού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η επιφανειακή στεγανοποίηση και η α-
ντοχή του υλικού σε φθορά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία έγγραφα που 
περιέχουν πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρμογή, τη δοσολογία και λοιπά 
στοιχεία του προτεινόμενου σκληρυντικού. 

Όλα τα αδρανή, οι προσμίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα είναι εγκεκριμένης ποιότητας και θα 
συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά. Οι οδηγίες του κατασκευαστή κάθε υλικού θα τηρούνται 
αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή 
που θα χρησιμοποιηθούν. Η χρήση προσμίξεων δεν πρέπει να προκαλεί οσμές ή οποιεσδήποτε 
άλλες ενοχλήσεις στο τελειωμένο κτίριο. 

Το υπόστρωμα επί του οποίου διαστρώνεται το βιομηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει σκληρυνθεί και 
εκτραχυνθεί πριν τη διάστρωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

 Τοποθέτηση δομικού πλέγματος τουλάχιστον Τ131 και διάστρωση τσιμεντοκονίας των 300kg 
τσιμέντου, με χονδρόκοκκη άμμο (0/7), συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (η άμμος θα 
περιέχει όλα τα μεγέθη κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοκκομε-
τρικές καμπύλες). Το συνολικό πάχος της στρώσης δεν θα είναι μεγαλύτερο από 80mm. 
Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την εξασφάλιση των απαραίτητων ρήσεων και της ενσωμά-
τωσης του εξοπλισμού.  

 Κατά το χρόνο που η τσιμεντοκονία είναι νωπή αλλά έχει αποκτήσει ικανή αντοχή (πρέπει να 
έχει κάθιση περίπου 4cm – 6cm και να ρευστοποιείται με ρευστοποιητή) διασπείρεται το 
σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο ρευστοποιητής είναι απαραίτητος για την εξάλειψη της εξίδρω-
σης, λόγω της οποίας προκαλούνται επιφανειακές ρηγματώσεις και μείωση της επιφανειακής 
μηχανικής αντοχής. Μετά κάθε διασπορά του σκληρυντικού υλικού στη τσιμεντοκονία, εφαρ-
μόζεται συμπίεση με μηχανικούς λειαντήρες, αποτέλεσμα της οποίας είναι η ενσωμάτωση 
του υλικού και η δημιουργία μονολιθικού δαπέδου χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης.  

Συνοπτικά τα στάδια εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: 

i. διαμόρφωση με δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιμεντοκονίας 

ii. διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας), κατά το πρώτο στάδιο της 
πήξης της τσιμεντοκονίας 

iii. επεξεργασία της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα 

iv. διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας) 

v. φινίρισμα της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα προς κατασκευή λείας και αντιολι-
σθηρής επίστρωσης 

vi. χάραξη και κοπή των ψευδοαρμών, διατομής 5 mm x 10 mm (η βάθους ίσου με το 
1/4 του συνολικού πάχους της τσιμεντοκονίας), σε φάτνωμα περίπου 20 m2 - 25 m2 

Οι ψευδοαρμοί πληρούνται με ασφαλτικό υλικό. Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης του βιομη-
χανικού δαπέδου, θα πρέπει να προστατεύεται η διαστρωθείσα επιφάνεια προς αποφυγή ρηγμα-
τώσεων: 

i. με βρεγμένες λινάτσες επί 7 ημέρες, 

ii. από την ελαφρά κυκλοφορία πεζών για άλλες 36 h - 48 h  

iii. και από την κυκλοφορία οχημάτων για άλλες 5 ημέρες. 

Η στάθμη των καλυμμάτων και εσχάρων φρεατίων και σιφωνιών δαπέδου θα είναι κατά 5mm χα-
μηλότερη από την στάθμη του γύρω δαπέδου και σε καμία περίπτωση ίση ή υψηλότερη. 
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4.6 Κουφώματα 

4.6.1 Ψευτόκασες 

Οι ψευδόκασσες των σιδηρών κουφωμάτων και των κουφωμάτων από αλουμίνιο θα είναι από 
στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2 mm διατομής ορθογωνικής ή Π. Τα σιδηρά πλαίσια των κου-
φωμάτων σε εξωτερικούς χώρους θα είναι γαλβανισμένα, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση.  

Η στερέωση των ψευδοκασσών στα δομικά στοιχεία θα γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την 
απόλυτη ενσωμάτωση τους σε αυτά. Χρησιμοποιούνται συνήθως ελάσματα 40mmx 5 mm και τσι-
μεντοκονίαμα ή κοχλίες UPAT ή HILTI. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης σιδηρών τμημάτων τζινε-
τιών, βιδών κτλ, αυτά θα πρέπει να είναι επικαδμιωμένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωμένα. Η 
στερέωση των προφίλ αλουμινίου στις ψευδόκασσες θα γίνει με ανοξείδωτους χρωμονικελιούχους 
κοχλίες. 

Τα σημεία ηλεκτροκόλλησης θα καθαρίζονται και θα προστατεύονται μετά την ηλεκτροκόλληση με 
δύο στρώματα αντισκωριακού ή με ψυχρό γαλβάνισμα, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Η εξωτερική επιφάνεια της ψευδόκασσας βάφεται σε δύο στρώσεις (η μία στο σιδηρουργείο και η 
άλλη στο εργοτάξιο) με έτοιμο αντισκωριακό χρώμα με βάση το χρωμικό ψευδάργυρο. Τέλος πριν 
από τη συναρμολόγηση η ψευδόκασσα βάφεται με 2 στρώσεις χρώματος αλκαλικής βάσεως. Επι-
τρέπεται η χρήση ψευδόκασσων αλουμινίου, εφ’ όσον προσαρμόζονται στις χρησιμοποιούμενες 
κάσσες. 

4.6.2 Σιδηρά κουφώματα 

Τα υλικά για την κατασκευή των σιδηρών κουφωμάτων, θα είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα 
από ελαττώματα και ατέλειες και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων της 
Μελέτης Εφαρμογής του Αναδόχου και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Στα εξωτερικά σιδηρά κουφώματα, η κάτω τραβέρσα του πλαισίου του ανοιγόμενου φύλλου, θα 
φέρει νεροχύτη από λαμαρίνα με προεξοχή πλάτους μεγαλύτερου της κάσσας, ώστε να την καλύ-
πτει, για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. 

Στα κατωκάσια των εξωτερικών σιδηρών κουφωμάτων, θα υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη δια-
τομή από στραντζαριστή λαμαρίνα ή προφίλ, ανάλογου πάχους με την κάσσα του κουφώματος. 
Στο κατωκάσι θα συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής τα οποία θα απομακρύνονται μέσω προ-
βλεπομένων οπών, εάν προηγούμενα δεν έχουν απομακρυνθεί απο το νεροχύτη του κουφώματος. 

Κατά την κατασκευή των σιδηρών κουφωμάτων (υαλοστασίων, φεγγιτών και θυρών), θα τοποθε-
τηθούν πλαστικοελαστικά παρεμβύσματα ή πλαστική μαστίχα για την στεγανότητα των κουφωμά-
των από τα νερά της βροχής και από τον αέρα. 

Το κενό μεταξύ των δομικών στοιχείων και κασσών θα πληρούται με λεπτόρρευστη τσιμεντοκονία 
των 600 kg τσιμέντου. 

4.6.3 Κουφώματα αλουμινίου 

Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα των κατασκευών από προφίλ αλουμινίου του έργου, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να χρησιμοποιεί προϊόντα εταιρειών αλουμινίου, εγκεκριμένες και αναγνωρισμένες 
από την Υπηρεσία που έχουν πιστοποιητικά ποιότητας και αντίστοιχο ενδεικτικό σήμα, τόσο για τα 
προϊόντα διέλασης όσο και για τα προϊόντα ανοδίωσης.  

Οι διατομές αλουμινίου που χρησιμοποιούνται είναι κλειστές ανοδιωμένες, κατάλληλου κράματος, 
από ολοκληρωμένο σύστημα (σειρά) αναγνωρισμένου εργοστασίου παραγωγής. Η εξωτερική εμ-
φάνιση της επιφάνειας των διατομών αλουμινίου θα είναι λεία, χωρίς φυσαλίδες, αποφλοιώσεις, 
ρωγμές, στίγματα ή ίχνη διάβρωσης και χωρίς τοπικές ή ολικές μεταβολές του χρωματισμού. 

Τα προφίλ των αλουμινίων πριν από την τελική τοποθέτησή τους θα υποβάλλονται στη διαδικασία 
της επιφανειακής επεξεργασίας, με ανοδική οξείδωση ή με ηλεκτροστατική βαφή.  
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Η ανοδίωση εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373 ή τους κανονισμούς EURAS-
EWAA του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ανοδιωτών ή κατά την Qualanod. Ο βαθμός ανοδίωσης θα εί-
ναι τουλάχιστον 25μm.  

Η ηλεκτροστατική βαφή εκτελείται με πούδρα μεταλλοξειδίου πολυεστερική για τις εξωτερικές ή 
εσωτερικές επιφάνειες με τη μέθοδο της ηλεκτροστατικής απόθεσης και πολυμερισμένα με θερμική 
κατεργασία, πάχους στρώσης 60μm. 

Ο τρόπος στερέωσης των κουφωμάτων θα συμμορφώνεται με τα κατασκευαστικά σχέδια ή/και τις 
οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Ο αριθμός των πακτώσεων εξαρτάται από τις 
διαστάσεις του κουφώματος, από τον τρόπο λειτουργίας του, από τα υλικά από τα οποία αποτελεί-
ται το πλαίσιο, από το άνοιγμα και τον τρόπο στερέωσης του. Όλες οι συνδέσεις επιτυγχάνονται με 
τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται 
το απαραμόρφωτο και η στεγανότητα των πλαισίων. Τα κινούμενα τμήματα διατομών αλουμινίου 
δεν εφάπτονται απ’ ευθείας μεταξύ τους, αλλά πάντοτε μέσω ειδικών παρεμβυσμάτων. 

Το κουφώματα κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ανοίγματα με επαρκείς ανοχές 
(αέρας διαστάσεων) και όπου απαιτείται, με αρμούς διαστολής στις συνδέσεις, ώστε να παρέχεται 
η ελευθερία μετακινήσεων λόγω θερμικών συστολοδιαστολών (λόγω καιρικών συνθηκών, εποχια-
κών και ημερήσιων μεταβολών των θερμοκρασιών) χωρίς να προκαλούνται λυγισμοί, παραμορ-
φώσεις αρμών κτλ.  

4.7 Στεγανώσεις 

4.7.1 Στεγάνωση δώματος 

Στο άβατο δώμα θα ακολουθήσει η εξής σειρά εργασιών : 

 Προσεκτικός καθαρισμός της φέρουσας πλάκας από σκόνες και ξένα αντικείμενα και στη συ-
νέχεια κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) από τσιμεντοκονία για άμβλυνση της γω-
νίας μεταξύ δώματος και στηθαίου. 

 Επάλειψη (αστάρωμα) της φέρουσας πλάκας του δώματος με ρευστό ασφαλτικό γαλάκτωμα 
για την δημιουργία φράγματος υδρατμών.  

 Τοποθέτηση της θερμομόνωσης με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη, κατάλληλου πά-
χους, σύμφωνα με την μελέτη θερμομόνωσης.  

 Κατασκευή στρώσης ρύσεων από ελαφροσκυρόδεμα (π.χ. περλοπμπετόν) ελάχιστου πά-
χους 4cm. 

 Μετά την πλήρη ξήρανση του ελαφροσκυροδέματος γίνεται επάλειψη της επιφανείας και των 
στηθαίων με ασφαλτικό βερνίκι και ακολουθεί διάστρωση χωρίς κόλληση της  εξαεριστικής 
μεμβράνης. 

 Επικόλληση στεγανοποιητικής ελαστοεμερούς ασφαλτικής μεμβράνης σε όλη την επιφάνεια 
του δώματος και μέχρι 15cm έως 20cm επί των κατακορύφων επιφανειών. Τα ασφαλτόπανα 
θα αλληλοεπικαλύπτονται σε όλο τους το μήκος κατά 10cm και θα κολληθούν με φλόγιστρο.  

 Διάστρωση της τελικής επιφάνειας με βότσαλα ή ταρατσόπλακες, αφού προηγηθεί ειδικό 
προστατευτικό γεωϋφασμα πάνω από την στεγανωτική στρώση. 

4.7.2 Στεγάνωση στέγης 

Για την στεγάνωση και θερμομόνωση της στέγης προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες  

 Επάνω από πέτσωμα (σανίδωμα) της στέγης τοποθετείται το φράγμα υδρατμών παράλληλη 
προς τις απολήξεις της στέγης (δηλ. κάθετα προς τις ρύσεις), ξεκινώντας πάντα από το χα-
μηλότερο σημείο. Η μεμβράνη στερεώνεται με ξύλινους πήχεις επάνω στο πέτσωμα, ανά 
60cm περίπου. Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων της μεμβράνης πρέπει να είναι τουλάχι-
στον 10cm. 
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 Στη συνέχεια τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό, ανάμεσα στο κενό που αφήνουν τα πη-
χάκια μεταξύ τους. Το πάχος της θερμομόνωσης θα προκύπτει από την σχετική μελέτη. Το 
ύψος των πήχεων πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πάχος του θερμομονωτικού υλικού, 
ώστε να παρεμβάλλεται στρώμα αέρα μεταξύ της θερμομόνωσης και της επόμενης στρώ-
σης. 

 Ακολουθεί η τοποθέτηση θερμοανακλαστικής, που στερεώνεται με μια δεύτερη σειρά ξύλι-
νων πήχεων, οι οποίοι καρφώνονται στα ίδια σημεία με την πρώτη σειρά πήχεων. 

 Ακολουθεί η τοποθέτηση μιας τρίτης σειράς ξύλινων πήχεων, κάθετα προς τη δεύτερη σειρά 
πήχεων, ανά 30cm περίπου, επάνω στην οποία πατάνε τα κεραμίδια.  

4.7.3 Στεγάνωση επιφανειών σε επαφή με το έδαφος 

Οι περιμετρικές επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος πριν 
τις επιχώσεις στεγανοποιούνται ως εξής:  

 Σφράγιση τυχόν οπών, αρμών κτλ. με ταχύπυκτο τσιμέντο, καθαρισμός της επιφανείας και 
διαβροχή της μέχρι κορεσμού 

 Διάστρωση της επιφανείας σε δύο στρώσεις με επαλειφόμενο στεγανωτικό τσιμεντοειδές  

 Διαμόρφωση στραγγιστηρίου περιμετρικά του κτιρίου για την συλλογή και διάθεση των ομ-
βρίων υδάτων 

 Τοποθέτηση γεωφάσματος για την προστασίου στου στραγγιστήρίου και προσεκτική επίχω-
ση  

4.8 Χρωματισμοί 

4.8.1 Υλικά 

Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο χρωμάτων 
που περιέχει τους χρωματισμούς για όλα τα τελειώματα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της εγκεκρι-
μένης μελέτης. Στον κατάλογο αυτόν αναγράφονται τα εξής στοιχεία για κάθε επιφάνεια:  

 η απαιτούμενη προετοιμασία 

 η ονομασία και ο τύπος του χρώματος 

 ο απαιτούμενος αριθμός στρώσεων.  

Τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα προέρχονται από τον 
ίδιο, αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή. 

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία και συμβατά με τις επιφάνειες, στις 
οποίες πρόκειται να εφαρμοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωματισμών 
ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την υποβολή προς έγκριση στην Υπηρεσία δειγμάτων χρωμάτων 
σε μικρές επιφάνειεςσύμφωνα με το χρωματολόγιο RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο έ-
λεγχος των δειγμάτων αφορά στο χρώμα και στα συστατικά του υλικού. Τα πιστοποιητικά επιβε-
βαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις 
αποχρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο να προβεί στην περαιτέρω 
εργασία των χρωματισμών. 

4.8.2 Εκτέλεση εργασιών 

Οι χρωματισμοί θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγω-
γής, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών χρωματισμών. Τα υλικά χρωματισμών θα πρέπει 
να αναμιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν μία ομαλή συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιμοποιη-
θούν, εκτός αν το εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά. Πριν από την ανάμιξη γίνεται 
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ακριβής υπολογισμός της ποσότητας από τον Ανάδοχο, ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναμίξεις 
και να εξασφαλίζεται η ομοιοχρωμία. 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι εργασίες χρωματισμών θα γίνονται, εφόσον οι θερμο-
κρασίας του περιβάλλοντος είναι από 10°C - 40°C. Εργασίες χρωματισμού μεταλλικών επιφανειών 
δεν θα διεξάγονται, εάν η επιφανειακή θερμοκρασία του μετάλλου είναι μικρότερη από 3°C. Για να 
αποτραπεί ο κίνδυνος υγροποίησης των υδρατμών επί της μεταλλικής επιφάνειας, επιτρέπεται η 
διεξαγωγή χρωματισμών μέχρι θερμοκρασία 3°C μεγαλύτερης από το σημείο υγροποίησης. 

Οι στρώσεις των χρωματισμών εφαρμόζονται σε καθαρές στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές ατμοσφαι-
ρικές συνθήκες και κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Κάθε στρώση εφαρμόζεται μόνο 
αφού ξηραθούν οι προηγούμενες στρώσεις.  

Το ψιλοστοκάρισμα εκτελείται με πλαστικό στόκο. Ο πλαστικός στόκος ενδείκνυται και για τις σπα-
τουλαριστές επιφάνειες και για κάθε άλλη εργασία που εκτελείται με πλαστικό αστάρωμα, ώστε η 
επιφάνεια εφαρμογής των πλαστικών χρωμάτων να μην έχει ελαιώδη υφή. Αν το ψιλοστοκάρισμα 
παραλειφθεί για την απλούστευση της εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε το υλικό της δεύτερης στρώ-
σης σπατουλαρίσματος να έχει αρκετή ποσότητα τερεβινθελαίου. 

Αν μετά την πρώτη στρώση βαφής διακρίνονται επιφανειακές ατέλειες, θα πρέπει αυτές πριν τη 
δεύτερη στρώση να επιδιορθωθούν και η δεύτερη στρώση να ακολουθήσει μετά την πλήρη ξήραν-
ση της πρώτης και τον καθαρισμό από σκόνες και άλλες ουσίες της επιφάνειας. Αν διαπιστωθεί η 
παρουσία μυκήτων, λόγω κλιματολογικών συνθηκών, μετά την πρώτη στρώση χρώματος οι επιφά-
νειες πλένονται με ειδικά μυκητοκτόνα διαλύματα. 

Το επιθυμητό τελικό πάχος του χρώματος πρέπει να επιτυγχάνεται με την εφαρμογή πολλών 
στρώσεων του υλικού και όχι με την εφαρμογή μιας παχιάς στρώσης. 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει με άλλο χρωματισμό μια ήδη 
χρωματισμένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωματισμό να εφαρμό-
σει στρώσεις στερεωτικής ουσίας.  

Τα χρώματα δεν εφαρμόζονται σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα ελαττώματα: 

 μαλακό, φθαρμένο επίχρισμα 

 υγρό επίχρισμα 

 υγρή ξυλεία 

 λιπαρότητα ή σκουριά 

4.8.2.1 Προετοιμασία 

Ο Ανάδοχος προετοιμάζει τις επιφάνειες σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοστασίου παραγωγής 
των χρωμάτων. Πριν την έναρξη των εργασιών χρωματισμών αφαιρούνται από τις προς χρωματι-
σμό επιφάνειες τα διάφορα εξαρτήματα που δεν πρόκειται να χρωματιστούν (εξαρτήματα παραθύ-
ρων, θυρών, πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κτλ), τα οποία θα επανατοποθετούνται με-
τά το πέρας των εργασιών. Όλες οι οπές, ρωγμές, αρμοί που είναι ελαττωματικοί και άλλα ελαττώ-
ματα των προς χρωματισμό επιφανειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας.  

Αμέσως πριν από το χρωματισμό καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται η σκό-
νη, τυχόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά. Στις περιπτώσεις επαναχρωματισμού θα πρέπει να απο-
μακρύνονται τα υπολείμματα προηγούμενων χρωμάτων από την επιφάνεια με σκληρή μεταλλική 
βούρτσα ή με έκπλυση νερού ή ατμού υπό πίεση ή με αμμοβολή. Ο καθαρισμός των επιφανειών 
από αέριους ή αερόφερτους ρύπους (αιθάλη, σκόνη κτλ) γίνεται συνήθως με νερό από κάτω προς 
τα πάνω. Σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό υπό πίεση καθώς και κατάλ-
ληλα απορρυπαντικά. Στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί μύκητες στην επιφάνεια, επιβάλλεται 
πλύσιμο με μυκητοκτόνο. 
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Η απομάκρυνση των χαλαρών υλικών από τις σιδηρές επιφάνειες γίνεται με σφυρί (ματσακόνι), 
ενώ σε ξύλινες επιφάνειες επιτυγχάνεται με φλόγα καμινέτου, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι ξη-
ραίνει την επιφάνεια. Στις μεταλλικές επιφάνειες πρέπει συγχρόνως να γίνεται εκτράχυνση της επι-
φάνειας με υαλόχαρτο, σμυριδόπανο ή αμμοβολή για την αύξηση της πρόσφυσης. 

Η προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών για το χρωματισμό τους ακολουθεί τα πρότυπα ΕΝ ISO 
8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Το σταθεροποιητικό υδατοδιαλυτό υλικό 
για την επεξεργασία των επιφανειών των μεταλλικών κουφωμάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευ-
ών των κτιρίων, ώστε η οποιαδήποτε σκουριά να μετατρέπεται σε συμπαγές και σταθερό φιλμ, ε-
παλείφεται στις επιφάνειες των μεταλλικών κουφωμάτων και λοιπών σιδηρών κατασκευών πριν 
από το χρωματισμό τους, εφόσον υπάρξουν ίχνη σκουριάς, σύμφωνα τις προδιαγραφές του παρό-
ντος, του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η εφαρμογή του σταθεροποιητι-
κού υλικού γίνεται με ρολό ή πινέλο (15 m2/kg - 20 m2/kg), αφού προηγουμένως απομακρυνθεί η 
σαθρή σκουριά. Η σταθεροποίηση της σκουριάς μετά την εφαρμογή του υλικού, χαρακτηρίζεται 
από την αλλαγή του χρώματος της σκουριασμένης επιφάνειας από καφεκόκκινο σε μπλε-μαύρο και 
ολοκληρώνεται σε 2 h - 3 h, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις ε-
ντολές της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια η σταθεροποιημένη επιφάνεια επαλείφεται με μίνιο και τον τε-
λικό χρωματισμό της. Σε περίπτωση που και μετά την κατεργασία η σκουριά παραμένει, ο Ανάδο-
χος υποχρεούται να αποκαταστήσει τη μεταλλική κατασκευή με μηχανικό τρόπο σύμφωνα με τις 
εντολές της Υπηρεσίας. 

4.8.2.2 Χρωματισμός Εξωτερικών Επιφανειών 

Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών, θα είναι υδατι-
κής διασποράς, μικροπολυμερισμένο ελαστομερές σε συνδυασμό με ρητίνη, σε μορφή μαλακής 
πάστας και θα  παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 ανθεκτικό στους ατμούς, στα αλκάλια, στα οξέα και στα απορρυπαντικά και δεν θα επιτρέπει 
την διείσδυση του νερού 

 αντοχή σε έντονες κλιματολογικές συνθήκες (π.χ. στην επίδραση υπερύθρων και υπεριωδών 
ακτινοβολιών ή αν το έργο είναι παραθαλάσσιο, αντοχή σε παραθαλάσσιο περιβάλλον – κα-
τά ΕΛΟΤ 824) και στην ηλιακή ακτινοβολία 

 εξαιρετική αντοχή και πρόσφυση σε επιφάνειες με αυξημένη αλκαλικότητα (τσιμέντο, αμια-
ντοτσιμέντο, τσιμεντοκονία κτλ) κατά ΕΛΟΤ 788 και ΕΛΟΤ 856  

 αντοχή στην τριβή κατά ΑSΤΜ D-2486 (πρότυπη δοκιμή) και ΕΛΟΤ 788 

 μη εύφλεκτο και μη τοξικό  

 θα αναχαιτίζει τη συγκράτηση των ακαθαρσιών και της μούχλας  

 θα έχει μόνιμη ελαστικότητα που θα του επιτρέπει να συστελλο-διαστέλλεται χωρίς να ρηγ-
ματώνεται  

 θα αναπνέει αφήνοντας τους υδρατμούς του υποστρώματος να το διαπεράσουν και να εξέλ-
θουν  

 δεν θα εμφανίζει ρωγμές, φουσκώματα ή ξεφλουδίσματα με την πάροδο του χρόνου. 

Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι, αραιωμένο ή 
όχι ανάλογα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Η αναλογία κατανάλωσης του 
χρώματος ανά m2 δίνεται από το εργοστάσιο παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθε-
ρή, στεγνή επιφάνεια. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 

 Καθαρισμός της επιφάνειας από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, φθορές, σκόνη, πούδρα σκυροδέ-
ματος και κάθε ξένη ουσία. Στην περίπτωση εμφάνισης μούχλας ή ανιούσας υγρασίας ή υ-
γρασίας λόγω συμπύκνωσης των υδρατμών εφαρμόζεται ειδικό μυκητοκτόνο πλαστικό χρώ-
μα.  
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 Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι (του ίδιου εργοστασίου παραγωγής),εφόσον κρι-
θεί απαραίτητο ανάλογα με το είδος του χρωματισμού και της επιφάνειας. 

 Εφαρμογή του χρώματος σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού έχει στε-
γνώσει πλήρως η πρώτη. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο των 7 ημερών.  

 Στην περίπτωση που προβλέπεται ειδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών έναντι 
βροχής, εφαρμόζεται πάνω από την τελική στρώση χρωματισμού, μια τελική στρώση διαφα-
νούς, στεγανωτικού, σιλικονούχου υλικού. 

4.8.2.3 Πλαστικοί Χρωματισμοί 

Η σειρά των εργασιών χρωματισμών με πλαστικό χρώμα είναι η ακόλουθη: 

 λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωμαλία με σπάτουλα 

 ελαφρό τρίψιμο με υαλόχαρτο, καθαρισμός από τη σκόνη και τις σαθρές ουσίες και στοκάρι-
σμα 

 αστάρωμα με ειδικό αστάρι, σε 2 στρώσεις με τη χρήση πινέλου, ρολού ή βούρτσας 

 ψιλοστοκάρισμα με καθαρό στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισμένων επιφανειών με 
ειδική ψήκτρα (ξεσκονίστρα) 

 εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σε δύο στρώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα χρονικά 
διαστήματα μεταξύ της εφαρμογής του ασταριού και των 2 στρώσεων χρώματος. 

4.8.2.4 Πλαστικοί Σπατουλαριστοί Χρωματισμοί 

Η σειρά των εργασιών σπατουλαριστών χρωματισμών με πλαστικό χρώμα είναι η ακόλουθη: 

 Ξύσιμο της επιφάνειας με σπάτουλα. 

 Καθαρισμός από τη σκόνη. 

 Χρωματισμός με δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (σπατουλάρισμα) με ημίρρευστο μίγμα 
«αντουί».  

 Εφαρμογή του πλαστικού χρώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής 
του και σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 

4.8.2.5 Πλαστικά Τσιμεντοχρώματα 

Τα τσιμεντοχρώματα χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό εμφανών σκυροδεμάτων. Οι επιφά-
νειες που χρωματίζονται με τσιμεντοχρώματα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει ιδιαί-
τερη προσοχή στο χρονικό διάστημα μεταξύ ξεκαλουπώματος της επιφάνειας από σκυρόδεμα και 
του χρωματισμού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι μέσα στα επιτρεπόμενα από το ερ-
γοστάσιο παραγωγής του χρώματος όρια. 

Το χρώμα θα είναι υδατοδιαλυτό με ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών τσιμε-
ντοχρωμάτων είναι η ακόλουθη: 

 ψιλοστοκάρισμα, για να εξαλειφθούν τυχόν μικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 

 καθαρισμός από σκόνες, ξένα σώματα και τυχόν λίπη και λάδια 

 εφαρμογή της πρώτης στρώσης με αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργο-
στασίου παραγωγής 

 η επόμενη στρώση με αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παρα-
γωγής. 
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4.8.2.6 Ελαιοχρωματισμοί Σιδηρών Επιφανειών 

Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών: 

 τρίψιμο της επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο και καθαρισμός της από σκου-
ριές, σκόνες, λάδια 

 δύο στρώσεις μίνιο 

 σπατουλάρισμα σε δύο στρώσεις με μίγμα αντουί και ψιλοστοκάρισμα (και τα δύο μόνο για 
τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς) 

 χρωματισμός με ελαιόχρωμα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα με την επιφάνεια, τρί-
ψιμο κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 

Στις σιδηρές επιφάνειες που χρωματίζονται με ριπολίνη, η εφαρμογή των στρώσεων μίνιου, γίνεται 
μετά τον καθαρισμό τους. Μετά την ξήρανση της γίνεται σπατουλάρισμα, όπως παραπάνω, και ε-
πίτριψη με υαλόχαρτο. Η λοιπή διαδικασία είναι όμοια με αυτή της εκτέλεσης χρωματισμών ριπολί-
νης σε ξύλινες επιφάνειες. 

Στις περιπτώσεις ελαιοχρωματισμών επιφανειών που δέχονται υψηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποι-
ούνται μόνο χρώματα φωτιάς. Μετά το τρίψιμο των επιφανειών με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπα-
νο ακολουθεί αστάρωμα με χρώμα φωτιάς, στοκάρισμα και τελική βαφή των επιφανειών με ριπολί-
νη φωτιάς σε δύο στρώσεις.  

4.8.2.7 Βερνικώματα Σιδηρών Επιφανειών 

Προβλέπεται η ακόλουθη σειρά εργασιών: 

 καθαρισμός των επιφανειών με συρματόβουρτσα και σμυριδόχαρτο ή σμυριδόπανο από 
σκουριές, σκόνες, λάδια 

 μία στρώση μίνιο με υλικό ελαιοχρώματος μίνιου 

 επίστρωση με αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώματα), μετά την ξή-
ρανση της στρώσης του μίνιου ή εναλλακτικά μια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό 
χρώμα να μην εφαρμοστεί σε ελαιώδες υπόστρωμα 

 δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ή πλαστικού χρώματος, με πιστόλι ή / και πινέλο 

 εφαρμογή του βερνικοχρώματος σε μια στρώση. 

Στους χρωματισμούς σιδηρών επιφανειών εντάσσονται και οι εκτελούμενοι με βερνικοχρώματα α-
λουμινίου, που εφαρμόζονται σε ορατούς σιδηροσωλήνες ύδρευσης ή αερισμού ή χυτοσιδήρους 
σωλήνες αποχέτευσης ή σε εξωτερικά τοιχώματα σιδηρών δεξαμενών και σε καπνοσυλλέκτες. Πριν 
την εφαρμογή του βερνικοχρώματος αλουμινίου εκτελείται όπως περιγράφεται παραπάνω στρώση 
μίνιου, εκτός αν η επιφάνεια είναι γαλβανισμένη. 

Οι κοινοί χρωματισμοί με ντουκοχρώματα εφαρμόζονται σε προετοιμασμένη επιφάνεια κατά τα 
προαναφερόμενα (κοινοί ελαιοχρωματισμοί). Εφαρμόζεται μία στρώση ελαιοχρώματος μίνιου και 
στη συνέχεια σε δύο στρώσεις ντουκοχρώματος. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα 
επακολουθεί τρίψιμο με λεπτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 0) και ψιλοστοκάρισμα. 

4.8.2.8 Ασβεστοχρωματισμοί 

Τα ασβεστοχρώματα χρησιμοποιούνται για τον χρωματισμό οροφών και τοίχων βοηθητικών χώ-
ρων, αποθηκών κτλ. Δεν χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζονται σε τραχείες 
επιφάνειες και αφού αυτές έχουν τριφτεί με χόρτινη βούρτσα σε πολλές, λεπτές στρώσεις με βούρ-
τσα ή πινέλο. 



Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Νερού» Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 5. Γενικές Προδιαγραφές 
Τεύχος 5.1. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

  Σελίδα75 

 

4.8.2.9 Ανάγλυφοι Χρωματισμοί (ρελιέφ) 

Ανάγλυφοι χρωματισμοί (ρελιέφ) χρησιμοποιούνται κυρίως στις εξωτερικές επιφάνειες. Ο χρωματι-
σμός αυτός εφαρμόζεται απευθείας επί του επιχρίσματος χωρίς την παρεμβολή άλλου υποστρώ-
ματος. Για τα ρελιέφ ισχύει το Πρότυπο ΕΛΟΤ 924  

Αντί για τη χρήση ασταριού, εφαρμόζεται ως πρώτη στρώση στην επιφάνεια με χοντρό πινέλο ή 
κοινό ρολό το ίδιο το χρώμα, αραιωμένο με νερό κατά τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγω-
γής του. 

Η δεύτερη στρώση είναι αυτή που δίνει την ανάγλυφη όψη στην επιφάνεια και εφαρμόζεται χωρίς 
αραίωση του χρώματος (ώστε να δημιουργηθεί χονδρό «μπιμπίκι») με ειδικό ρολό για ρελιέφ (α-
φρώδες ή σφουγγάρι), πάντα από πάνω προς τα κάτω, μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης 
στρώσης. 

Αν χρειάζονται επιδιορθώσεις, γίνονται πάντα με το ίδιο υλικό (π.χ. στην περίπτωση αποκολλήσε-
ων) και στη συνέχεια η επιφάνεια χρωματίζεται με ακρυλικό ή αντιμουχλικό τσιμεντόχρωμα. 

4.8.3 Προστασία 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους χρωματισμούς μέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου, εκτός εάν οι παρουσιαζόμενες φθορές, κτλ. δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που 
αφορούν τα υλικά, τον τρόπο προετοιμασίας της επιφάνειας, και την εφαρμογή των χρωμάτων, αλ-
λά σε συνηθισμένη χρήση των χώρων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείμενων επιφανειών και άλλων οικοδο-
μικών στοιχείων στις χρωματιζόμενες επιφάνειες (από χτυπήματα, πιτσιλίσματα κτλ). Είναι επίσης 
υπεύθυνος για την προστασία υαλοπινάκων με γραμμώσεις, υαλοπινάκων με επεξεργασία αμμο-
βολής και αδιαφανών (τριμμένων) υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωματισμών. Τα 
μέτρα προστασίας ισχύουν μέχρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη κα-
τάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαμβανομένων 
υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής κατάστασης των οικοδομικών 
εργασιών. Θα τοποθετούνται σήματα «Προσοχή Χρώματα» στο χώρο και εφόσον κριθεί απαραίτη-
το τοποθετούνται και προστατευτικά εμπόδια. 

Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωματισμού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε και 
αν προέρχεται αυτή. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών μέτρων ασφαλείας που απαι-
τούνται για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασμού) και για τον καθαρισμό με αμμοβολή. Οι 
απαιτήσεις ασφαλείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το 
πρότυπο ΕΝ ISO 1953. 

 Το προσωπικό που χρησιμοποιεί ψεκαστήρες πρέπει να φοράει προστατευτικά προσωπεία 
κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. 

 Πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής και επαρκής αερισμός των κλειστών χώρων κατά τη διάρ-
κεια του ψεκασμού. 

 Στην περίπτωση ψεκασμού του εσωτερικού  δεξαμενών, και άλλων παρόμοιων περιορισμέ-
νων χώρων ζητείται η γνώμη μηχανικού ασφαλείας για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου 
αερισμού. Η εργασία εκτελείται υπό τη συνεχή παρουσία εντεταλμένου ατόμου, το οποίο εί-
ναι εκτός του κλειστού χώρου και έχει συνεχή οπτική επαφή με τα τεκταινόμενα μέσα στο 
χώρο. 

 Ο αερισμός ελέγχεται μετά τον ψεκασμό, ώστε να εξακριβώνεται ότι όλοι οι χώροι έχουν αε-
ριστεί πλήρως, πριν επιτραπεί το κάπνισμα, η φωτιά ή η χρήση εξοπλισμού που μπορεί να 
προκαλέσει σπινθήρες. 

 Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των επιφανειών με αμμοβολή, το προσωπικό πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο με τον απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό. 
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4.8.4 Έλεγχοι 

Πριν τη χρήση των υλικών επιθεωρείται από τον Ανάδοχο και από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας η 
κατάσταση του χρώματος μέσα στο δοχείο, ακόμα και αν έχει ελεγχθεί και εγκριθεί προηγουμένως. 
Το υλικό απορρίπτεται και αντικαθίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Αν έχει δημιουργηθεί παχιά μεμβράνη από στερεοποιημένο χρώμα, στην επιφάνεια του υλι-
κού μέσα στο δοχείο (πέτσιασμα). 

 Αν έχει επέλθει χημική αντίδραση των χρωστικών ουσιών με άλλα συστατικά του χρώματος 
που δημιουργούν ημι-σκληρυμένους σβώλους, οι οποίοι δεν μπορούν να εξουδετερωθούν 
και να επαναμιχθούν με το υπόλοιπο υλικό (ζελατινοποίηση ή πήξιμο). 

 Αν εκλύονται αέρια που έχουν προκληθεί από χημικές αντιδράσεις μεταξύ συστατικών του 
υλικού. Σχετικές ενδείξεις είναι φυσαλίδες αερίου στην επιφάνεια του υλικού και πιθανά ασυ-
νήθης οσμή. Στα πλαστικά χρώματα η έκλυση αερίων μπορεί να είναι ένδειξη ότι το υλικό 
υπέστη αρκετές εναλλαγές ψύχους - θέρμανσης. 

 Αν υπάρχει εκτεταμένη καθίζηση, δηλαδή καθίζηση των χρωστικών στον πυθμένα του δο-
χείου, σε σημείο που το στερεοποιημένο χρώμα να μην διαλύεται με τις συνήθεις αναδευτι-
κές διαδικασίες. Μικρής έκτασης καθιζήσεις είναι αναμενόμενες στα περισσότερα χρώματα, 
αλλά η χρωστική που έχει καθιζάνει, πρέπει κανονικά να διαλύεται αμέσως με ανάδευση ή 
ανατάραξη. 

Οι τελειωμένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν δια-
στρώθηκε ή / και απορροφήθηκε ομοιόμορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώμα, στην υφή και στην 
τελική εμφάνιση. Οι χρωματισμοί κρίνονται απορριπτέοι όταν: 

 οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αμυδρά 

 η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώμα, όταν δηλαδή το χρώμα είναι διαφανές («φά-
γκρισμα»). 

 το χρώμα της χρωματισμένης επιφάνειας δεν είναι τελείως ομοιόμορφο 

 παρουσιάζει έστω και μικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγμές, αποκόλληση, παρουσία 
φυσαλίδων κτλ) 

 διακρίνονται οι «ματίσεις» των τμημάτων του χρώματος μιας επιφάνειας 

 διακρίνονται οι διαδρομές του πινέλου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάστρωση 

 οι γραμμές συνάντησης των χρωματισμών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως ευ-
θύγραμμες 

 η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη μελέτη ή / και την Υπηρεσία 

 το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι ομοιόμορφα 

 τα κενά, οι πόροι και οι ρωγμές των προς χρωματισμό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί  

 η εργασία στις γωνίες, στις ακμές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγμές κτλ δεν εί-
ναι ίδιας ποιότητας με την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 

 τα σφραγιστικά υλικά των αρμών έχουν χρωματιστεί 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδιορθώσει τις ατέλειες και τις επιφάνειες, χωρίς επιπλέον αποζημίωση 
και μετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 

4.9 Η/Μ εγκαταστάσεις κτιριακών έργων 

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία τις υδραυλικές εγκαταστάσεις των 
κτιριακών έργων, δηλαδή: 
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 πλήρη δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, εξαερισμού, απορροής ομβρίων με τους υδραυλι-
κούς υποδοχείς και τα εξαρτήματά τους (νιπτήρες, λεκάνες ασιατικού ή ευρωπαϊκού τύπου, 
καζανάκια πλύσεως, ουρητήρια, νεροχύτες, νιπτήρες εργαστηρίων, υδροπίδακες, ποδόλου-
τρα, SINK, μπαταρίες, κάνουλες, σιφώνια, βαλβίδες, καθίσματα λεκανών, εταζέρες, καθρέ-
πτες, σαπουνοθήκες, αντλίες κτλ.)  

 τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες πίεσης 6atm, γαλβανισμένοι σιδηροσωλή-
νες υπερβαρέως τύπου - πράσινη ετικέτα, τσιμεντοσωλήνες, μολυβδοσωλήνες κτλ.),  

 τα διάφορα εξαρτήματα και μέσα σύνδεσης (φρεάτια με χυτοσιδηρά διπλά καλύμματα, γωνί-
ες, ταυ, μούφες, καπέλλα εξαερισμού, μπαταρίες νιπτήρων και καταιωνιστήρων, διακόπτες, 
βάννες σιφώνια, οχετοί, κανάλια, εσχάρες καναλιών, εσχάρες ομβρίων, ταρατσομόλυβα κτλ.)  

 τους χρωματισμούς (τελικό χρώμα δικτύου ύδρευσης μπλέ)  

 και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται. 

Όπου απαιτείται, ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία την κεντρική θέρ-
μανση των κτιριακών έργων, δηλαδή: 

 πλήρης κατασκευή λεβητοστασίου (λέβητες, καυστήρες, μονάδα αντλίας θερμότητας, μονά-
δα επεξεργασίας αέρα, κυκλοφορητές, καπναγωγοί)ή άλλου συστήματος θέρμανσης που θα 
προταθεί από τον ανάδοχο (μετά από έγκριση της Δνσας υπηρεσίας). 

 καπνοδόχος,  

 δεξαμενές DIESEL,  

 όργανα αυτοματισμού και ασφαλείας,  

 συλλέκτες, βάννες, σωληνώσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτλ. 

 σωληνώσεις υπέρ βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα),  

 θερμαντικά σώματα με τα στηρίγματα, τις βάνες,  

 εξαρτήματα συνδέσεων και διακλαδώσεων, δοχεία διαστολής κτλ.),  

 καθώς και τις σωληνώσεις με τα εξαρτήματά τους για την διανομή καύσιμου. 

Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει και θα παραδώσει σε λειτουργία τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, δηλαδή σωληνώσεις, καλώδια, αγωγοί κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτή-
ματα σύνδεσης, φωτιστικά πυρακτώσεως με τους λαμπτήρες και τα καλύμματα, φωτιστικά φθορι-
σμού με τους λαμπτήρες, τους εκκινητές, τους πυκνωτές, φωτιστικά για τον εξωτερικό φωτισμό με 
τους λαμπτήρες, εξαεριστήρες, θερμοσίφωνες, ρευματοδότες ασφαλείας για τα γραφεία, τις αίθου-
σες και τα εργαστήρια, ηλεκτρικοί πίνακες τύπου STAB ή παρεμφερείς (μετά των απαραιτήτων δια-
κοπτών, ασφαλείας, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής, θυρών, ενδεικτικών λυχνιών), ηλεκτρικοί 
διακόπτες, ηλεκτρικά κουδούνια, τηλεφωνικό δίκτυο, τρίγωνο γείωσης, φωτισμό ασφαλείας, πυρο-
σβεστήρες, πίνακες συναγερμού (όπου απαιτούνται), καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μι-
κροϋλικά, που απαιτούνται. 
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5. ΣΤΠ-ΠΜ-5: ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

5.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή περιφράξεων από συρματόπλεγμα, ό-
που απαιτείται. 

5.2 Υλικά και κατασκευή 

Η περίφραξη θα έχει ελάχιστο ύψος 2.0m πάνω από τη στάθμη του τελικώς διαμορφωμένου εδά-
φους και θα κατασκευαστεί με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο17, τετραγωνικών οπών 5x5cm, 
διαμέτρου σύρματος 2.0mm. 

Το συρματόπλεγμα θα στερεώνεται σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από ωπλισμένο σκυρόδεμα κα-
τηγορίας C16 ελάχιστης περιεκτικότητας 300kg τσιμέντου ανά m3, οι οποίοι θα πακτώνονται στο 
έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12. Το σχήμα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό, η μέγι-
στη μεταξύ των απόσταση θα είναι περίπου 2m και θα πακτώνονται σε βάση από σκυρόδεμα περι-
εκτικότητας 200 kgr τσιμέντου. Εναλλακτικά θα οι πάσσαλοι θα είναι από γαλβανισμένη σιδηροσω-
λήνα βαρέως τύπου, διαμέτρου 2 ½ ιντσών, οι δε γωνιακοί στύλοι θα είναι διαμέτρου 3΄΄. 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή των περιφράξεων υλικά πρέπει να είναι άριστης ποι-
ότητας, θα υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που το έδαφος παρουσιάζει κλίση, η περίφραξη θα ακολουθεί την κλίση αυτή και 
δεν θα δημιουργείται αναβαθμός. 

Στην είσοδο/ή στις εισόδους της εγκατάστασης θα προβλεφθεί μεταλλική θύρα με κλειδαριά ασφα-
λείας. 
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6. ΣΤΠ-ΠΜ-6: ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ 

6.1 Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ομβρίων της 
ΕΕΝ. Το νέο δίκτυο θα αποτελείται από φρεάτια υδροσυλλογής με χυτοσιδηρά καλύμματα και τσι-
μεντο-σωλήνες. 

Ο αριθμός και η θέση των στομίων υδροσυλλογής θα καθοριστούν, λαμβανομένης υπόψη και της 
τελικής υψομετρικής διαμόρφωσης των επιφανειών των οδών (κλίσεων και επικλήσεων). Ο αριθ-
μός των στομίων υδροσυλλογής θα πρέπει να είναι ικανός ώστε να εξασφαλίζεται η εισροή στους 
αγω-γούς των παροχών υπολογισμού τους. 

6.2 Κατασκευή του δικτύου 

Οι αγωγοί του δικτύου ομβρίων (αν απαιτηθεί) θα κατασκευαστούν από προκατασκευασμένους 
σωλήνες από οπλισμένο σκυρόδεμα με μούφα (τους λεγόμενους "τύπου καμπάνας") και με ελαστι-
κούς δακτυλίους στεγανότητας. Οι σωλήνες αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του 
ΦΕΚ 253/Β/24.4.84. Ο τύπος τους (σειρά) και ο τρόπος έδρασής τους θα καθοριστούν από την 
στατική μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. Για τη μελέτη θα θεωρηθούν "άκαμπτοι σωλήνες" (rigid 
pipes). 

Τα φρεάτια επίσκεψης θα είναι κυκλικά και θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα οπλισμένο, χυτό 
επί τόπου. Στον πυθμένα τους θα διαμορφωθούν ανοικτοί αγωγοί ανάλογοι με του αγωγούς που 
συμβάλλουν σ' αυτά. Τα φρεάτια θα επιχρισθούν εσωτερικά και έως το ύψος του μεγαλύτερου από 
τους συμβάλλοντες αγωγούς με τσιμεντοκονίαμα πατητό των 650 και 900 χγρ. τσιμέντου, πάχους 
1,5 cm. Με το ίδιο τσιμεντοκονίαμα θα επιχρισθούν εξωτερικά και οι οριζόντιες επιφάνειες του φρε-
ατίου (λ.χ. η πλάκα επικάλυψης). Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην καλή και υδατοστεγανή 
κατασκευή των συνδέσεων των αγωγών με τα φρεάτια επίσκεψης. 

6.3 Δοκιμή σε εσωτερική υδραυλική πίεση 

Η δοκιμή αυτή θα εκτελεσθεί όπως προδιαγράφεται στην αντίστοιχη ΕΤΕΠ. 

Πριν από τη δοκιμή τα σκέλη του ταυ, για των οποίων θα πρόκειται να συνδεθούν τα στόμια υδρο-
συλλογής με το δίκτυο θα ταπώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του αέ-
ρα κατά τη διαδικασία πλήρωσης του δικτύου με νερό για την εκτέλεση της δοκιμής. 
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