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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 1 
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
 

1. Γεληθά 
 

1.1. Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηεχρνπο είλαη ε δηαηχπσζε ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ φξσλ, 
ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ 
ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα εθηειεζηεί ην παξφλ έξγν. πγθεθξηκέλα ζην παξφλ 
ηεχρνο αλαγξάθνληαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο εξγαζηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 
Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ηεο ππ΄ αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 
Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: "Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα" 
(ΦΔΚ 2221Β/30-7-2012) θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. Γ22/4193/12-3-2020 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 
Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ζέκα: "Έγθξηζε εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα δεκφζηα έξγα θαη κειέηεο)" 
(ΦΔΚ 4607/Β/12-12-2020). 
 

1.2. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ κε ηνπο γεληθψο παξαδεθηνχο θαλφλεο ηεο 
Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερληθήο θαη ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζην παξφλ 
ηεχρνο.   
 

1.3. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή, έζησ θαη εάλ δελ γίλεηαη κλεία 
ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φινη νη επίζεκνη Διιεληθνί Καλνληζκνί (π.ρ. Καλνληζκφο 
έξγσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο, Γηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ζε 
εξγνηάμηα θιπ.) θαη νη ζπλαθείο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηα πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ. 
Ηζρχνπλ επίζεο ηα Δπξσπατθά πξφηππα γηα ηα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά ζηνηο 
εθηεινχκεεο εξγαζίεο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ζήκαλζεο CE πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα 
Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα (hEN) ζην πιαίζην ηεο Οδεγίαο 89/106.  
 

1.4. Χο "απνδεθηά" πξφηππα ραξαθηεξίδνληαη πιελ ησλ ειιεληθψλ πξνηχπσλ (θαη 
ζρεδίσλ πξνηχπσλ) ηνπ ΔΛΟΣ θαη ησλ "Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ", ηα δηεζλή ISO, ηα 
γεξκαληθά DIN θαη ηα βξεηαληθά BS, ηα γαιιηθά AFNOR θαη ηα ακεξηθάληθα ASTM θαη 
AWWA. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη ρξνλνινγία εθδφζεσο ησλ πξνηχπσλ, λνείηαη ε πιένλ 
πξφζθαηε έθδνζε απηψλ. 
 

1.5. Οη εξγαζίεο γεληθά ζα εθηειεζηνχλ κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή 
φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο γίλνπλ ή εγθξηζνχλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία. Δξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ κε δηαζηάζεηο, βάξε ή ζε αξηζκφ κεγαιχηεξα απφ 
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε ή ζε φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο γίλνπλ απφ ηελ 
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, γίλνληαη απφ ηερληθή άπνςε απνδεθηέο κφλνλ εθφζνλ δελ 
βιάπηνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, ηελ αζθάιεηα θαη/ή ηελ 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. 
 

2. Οξηζηηθή κειέηε - Δθαξκνγή ζην έδαθνο 
 
Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ νξηζηηθή 
κειέηε ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ησλ έξγσλ. 
 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε πξνζεθηηθή 
αλαγλψξηζε ηνπ εδάθνπο. Δθηφο απφ ηελ επηζήκαλζε ησλ θαλεξψλ εκπνδίσλ, ν 
Αλάδνρνο ζα αλαδεηήζεη θαη ζα επηζεκάλεη, ζπγθεληξψλνληαο πιεξνθνξίεο θαη 
δηαγξάκκαηα θαζψο θαη δηελεξγψληαο εξεπλεηηθέο ηνκέο, ηα αθαλή εκπφδηα θαη θπξίσο ηα 
δίθηπα θνηλήο σθειείαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ, Ύδξεπζεο, Απνρέηεπζεο, Οκβξίσλ θιπ.). Δξεπλεηηθέο 
ηνκέο ζα γίλνπλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο, πνπ πηζαλνινγείηαη φηη νη πξνο θαηαζθεπή αγσγνί 
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δηαζηαπξψλνληαη κε άιια δίθηπα θνηλήο σθειείαο. Ζ Τπεξεζία ζα ζπλδξάκεη ηνλ αλάδνρν 
ζηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ θαη ηελ πξνκήζεηα ησλ δηαγξακκάησλ εγθαηαζηάζεσλ ΟΚΧ, αιιά 
ηπρφλ έμνδα (θαηάζεζε εγγπήζεσλ θιπ.) βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οη εξεπλεηηθέο εθζθαθέο 
ζα γίλνπλ κε ηα ρέξηα (ζθαπάλε, θηπάξηα, ινζηνί θιπ.), γηα λα απνθεπρζνχλ δεκηέο ζηα 
εκπφδηα πνπ πξέπεη λα εληνπηζζνχλ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 
νπνηαδήπνηε εξγαζία θαη δαπάλε πξνθχςεη (αθφκα θαη αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ ηνπ 
έξγνπ) απφ ηελ κε έγθαηξε επηζήκαλζε ησλ εκπνδίσλ. Σα ζηνηρεία ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα 
επηζεκάλεη, ζα ηα απεηθνλίζεη ζε ζρέδηα θαηάιιεισλ θιηκάθσλ. Πάλησο θαζνξίδεηαη φηη ζα 
γίλνπλ εξεπλεηηθέο ηνκέο ζηηο εμήο ζέζεηο: 
 ε φιεο ηηο ζέζεηο πνπ πηζαλνινγείηαη φηη δηαζηαπξψλνληαη νη πξνβιεπφκελνη ηεο 

κειέηεο αγσγνί κε πθηζηάκελνπο αγσγνχο χδξεπζεο, αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ, 
θαιψδηα θαη ηερληθά ΓΔΖ θαη ΟΣΔ (εθφζνλ ζηηο ζέζεηο απηέο ηα βάζε ησλ 
πξνβιεπφκελσλ αγσγψλ είλαη ζρεηηθά κηθξά.  

 Αλά απνζηάζεηο ην πνιχ 50 m, φπνπ πηζαλνινγείηαη παξάιιειε ηνπνζέηεζε 
αγσγψλ κε πθηζηάκελνπο αγσγνχο χδξεπζεο, αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ, θαιψδηα 
θαη ηερληθά ΓΔΖ θαη ΟΣΔ, εθφζνλ ην πξνβιεπφκελν βάζνο ησλ αγσγψλ είλαη 
ζρεηηθά κηθξφ. 

 ηηο ζέζεηο ησλ πθηζηάκελσλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ απνρέηεπζεο θαη χδξεπζεο 
πιεζίνλ ησλ νηθνδνκψλ. 

 ε φπνηεο άιιεο ζέζεηο θξηζεί απαξαίηεην, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί κηα πιήξεο εηθφλα 
ησλ πθηζηάκελσλ εκπνδίσλ. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ζην έδαθνο ηα έξγα ηεο κειέηεο, ζχκθσλα 
κε ηα ζηνηρεία ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη φζα θαζνξίδνληαη, θαη΄ αλαινγία θαη πεξίπησζε, 
ζηελ παξάγξαθν 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Π.Γ. 696/74, θαη λα ζπληάμεη 
νξηδνληηνγξαθίεο (ζε θιίκαθα 1:1000) θαη θαηά κήθνο ηνκέο (ζε θιίκαθα 1:1000/1:100 
κήθε/χςε) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
 

Δθφζνλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα επθξίλεηαο ζηελ απεηθφληζε, γηα πεξηνξηζκέλα ηκήκαηα 
ησλ έξγσλ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζχληαμε ιεπηνκεξέζηεξσλ 
δηαγξακκάησλ (1:500, 1:200), ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ ή/θαη θαηά πιάηνο ηνκέο ηνκψλ ζε 
κεγαιχηεξεο θιίκαθεο (1:500, 1:200, θιπ.) 
 

Σα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο 
νξηδνληηνγξαθίεο πνπ ππάξρνπλ. Δλδερφκελα λα δηαθέξνπλ απφ απηά πνπ ζα 
δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή. Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ηα ηειηθά ζρέδηα εθαξκνγήο, 
πξνζαξκφδνληαο απηά ζηα νξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 
θαηαβάιεη πξνζπάζεηα λα κελ κεηαβιεζνχλ, φζν είλαη δπλαηφλ, ηα πςφκεηξα ηνπνζέηεζεο 
αγσγψλ θαη νη άιιεο ζηάζκεο πνπ θαζνξίδεη ε κειέηε. Δθφζνλ πξνθχςνπλ νπζηαζηηθέο 
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο (πςφκεηξα, απνζηάζεηο θιπ.) 
θαη ησλ αληηζηνίρσλ ηεο κειέηεο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαζπληάμεη ηελ 
κειέηε, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 217 ηνπ Π.Γ. 696/74 
σο ηζρχεη ζήκεξα θαη ηηο παξαδνρέο ηεο κειέηεο. 
 
Γηα επξχηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο ζα δεηείηαη ε γλψκε ηνπ κειεηεηή, ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα απφ ηε παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 3316/05. 
  
Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπο, πνπ ζα 
ζπληαρζεί θαη ζα εγθξηζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο 
θσδηθνπνηήζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.4412/16, ζα αξρίζεη κφλν κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαπάλσ πξνθαηαξθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεο 
επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγήο ησλ ραξάμεσλ θαη ησλ ελδερνκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 
κειέηεο. 
 
Όια ηα ζηαζεξά ηνπνγξαθηθά ζεκεία (ηξηγσλνκεηξηθά θαη πνιπγσληθά ζεκεία, 
ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο θιπ.) ζα εμαζθαιηζηνχλ θαη ζα δηαηεξεζνχλ κε θξνληίδα, 
επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζε φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. ε 
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πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηαζεξά ζεκεία θαηαζηξαθνχλ, ν Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηα μαλαηνπνζεηήζεη. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί έγθαηξα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη 
δηαβήκαηα, ψζηε νη αξκφδηνη νξγαληζκνί θνηλήο σθειείαο λα κεηαθηλήζνπλ ζηχινπο, 
θαιψδηα, ζσιήλεο, θιπ., εθφζνλ ε κεηαθίλεζε είλαη, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, απφιπηα απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο 
δελ δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε, εάλ νη Οξγαληζκνί Κνηλήο Χθειείαο 
θαζπζηεξήζνπλ λα πξνβνχλ ζηηο κεηαθηλήζεηο απηέο. 
 
Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ζπιινγή ζηνηρείσλ εδάθνπο 
θαη εθαξκνγήο ησλ ραξάμεσλ, θαηακεηξήζεσλ, ζχληαμε ζρεδίσλ, κειεηψλ θιπ. βαξχλνπλ 
εμ΄ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν θαη πεξηέρνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο εθηέιεζεο ησλ αληίζηνηρσλ 
εξγαζηψλ ή/θαη ζην πνζνζηφ ΓΔ θαη ΟΔ. 

 

3. Δπηκεηξήζεηο 
 
Οη επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφθεηληαη ζηνλ 
έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 38 ηνπ Π.Γ. 609/85,  φπσο 
θσδηθνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 151 ηνπ Ν. 4412/16. 
 
 
Ο ηξφπνο επηκέηξεζεο θάζε επί κέξνπο εξγαζίαο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ 
Σηκνινγίνπ, ζηηο ΔΣΔΠ θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 
 
Γηα φζεο εξγαζίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηψο ζηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ή/θαη 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ εηδηθνί φξνη επηκέηξεζεο θαη πιεξσκήο, νη επηκεηξήζεηο ησλ 
πνζνηήησλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα γίλνπλ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο εξγαζηψλ 
πνπ ζα έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή ηηο φπνηεο 
ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο γίλνπλ θαη εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, 
έζησ θαη εάλ απηέο έρνπλ γίλεη απνδεθηέο απφ ηερληθή άπνςε. 

 

4. Σηκέο κνλάδαο 
 
Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ απνηεινχλ ηελ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο 
παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε απνδεκίσζε φισλ ησλ 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ πνπ απαηηνχληαη. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 2 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ  

 

 

1. Αληηθείκελν 

 
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ νδψλ, ζηηο 
νπνίεο εθηειείηαη εθζθαθή νξπγκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγψλ ή θαηαζθεπή ηερληθψλ 
έξγσλ (θξεαηίσλ θιπ.). Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα θαιχςεη ππνρξεσηηθά φια 
ηα ηκήκαηα ηεο επηθάλεηαο ησλ νδψλ πνπ ζα έρνπλ θαζαηξεζεί. 
 

2. Πεξηιακβαλόκελεο εξγαζίεο 
 
2.1 Γεληθέο εξγαζίεο γηα θάζε ηχπν νδνζηξψκαηνο  

 
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ κέζα ζηελ ηάθξν θαη χζηεξα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
δνθηκαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη, πξέπεη απηή λα επαλαπιεξσζεί ακέζσο θαη λα 
ζπκππθλσζεί ην πιηθφ πιήξσζεο ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ΔΣΔΠ, ψζηε λα 
απνθεπρζνχλ πηζαλέο θαζηδήζεηο. Δάλ ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ζεσξήζεη απαξαίηεην, 
κπνξεί λα δηαηάμεη πξνζσξηλή ππεξεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο έσο ηελ άλσ ζηάζκε ηεο 
δψλεο νδνζηξσζίαο, κε ζχγρξνλε δηαβξνρή ησλ πιηθψλ επίρσζεο. Ο επί πιένλ φγθνο ηεο 
ππεξεπίρσζεο πιεξψλεηαη ζχκθσλα κε αηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα επηρψζεσλ ηεο κειέηεο. 
 

Ο Αλάδνρνο θέξεη ηελ ζρεηηθή επζχλε γηα ηηο θαζηδήζεηο θαη πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα κε δηθέο ηνπ δαπάλεο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ εκθαληζζνχλ θαζηδήζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε 
δαπάλε γηα ηελ αθαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο. 
 

Όηαλ επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο, γίλεηαη ε αθαίξεζε ησλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ επίρσζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο 
ζην απαηηνχκελν πάρνο. Ζ αθαίξεζε ηνπ πιηθνχ ηεο πξνζσξηλήο ππεξεπίρσζεο 
πεξηιακβάλεηαη σο εξγαζία ζην άξζξν "ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΦΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ" ηνπ 
ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
 

Δάλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο δελ κπνξεί λα 
γίλεη επζχο ακέζσο κεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηεο ηάθξνπ ηνπ αγσγνχ, θαηφπηλ εληνιήο ηεο 
Δπίβιεςεο ή ηνπ θνξέα, ζα εθαξκφδεηαη είηε πξνζσξηλή ζηξψζε αζθαιηνκίγκαηνο 
(αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε), είηε ζηξψζε 5 cm απφ ζθπξφδεκα C12/15. Δάλ εκθαληζηνχλ 
βιάβεο ηεο πξνζσξηλήο απηήο επηθάιπςεο ζα απνθαζίζηαληαη άκεζα. 
 
2.2 Σζηκεληφζηξσηα - Ληζφζηξσηα ζ΄ φιν ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ  
 

Όπνπ ηα δίθηπα θαηαζθεπάδνληαη ζε ζηελνχο δξφκνπο, εηδηθφηεξα ζε ηζηκεληφζηξσηα θαη 
ιηζφζηξσηα, κε απνηέιεζκα ηελ εθηεηακέλε θζνξά ησλ νδνζηξσκάησλ θαηά ην ζηάδην 
θαηαζθεπήο ησλ δηθηχσλ, πξνβιέπεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζε φιν ην 
πιάηνο ηνπ δξφκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο είλαη νη εμήο: 
 
2.2.1 Γηα ηζηκεληφζηξσηα:  

- Γηακφξθσζε ζθάθεο νδνζηξψκαηνο.  
- Καηαζθεπή ξείζξσλ φπνπ απαηηείηαη. 
- θπξφδεκα νδνζηξσζίαο θαηεγνξίαο C 16/20, ηειηθνχ πάρνπο 15 εθ. 
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2.2.2 Γηα ιηζφζηξσηα: 
- Γηακφξθσζε ζθάθεο νδνζηξψκαηνο.  
- Καηαζθεπή ξείζξσλ φπνπ απηηείηαη. 
- Δμνκαιπληηθή ζηξψζε απφ ζθπξφδεκα C 12/15, ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. 
- Ληζφζηξσζε ή θπβνιηζφζηξσζε πξνέιεπζεο, ζρήκαηνο θαη δηάηαμεο ηέηνηαο 

ψζηε λα απνθαζηζηά απφιπηα ηελ κνξθή θαη ηελ ζηεξεφηεηα ηεο αξρηθήο 
επηθάλεηαο (πξν ηεο εθζθαθήο). 

 
2.3 Σζηκεληφζηξσηα - Ληζφζηξσηα ζην πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο 

 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα δελ έρεη ππνζηεί εθηεηακέλεο θζνξέο, 
ηφηε είλαη δπλαηή ε απνθαηάζηαζε ζην πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο 
 
παζκέλα θνκκάηηα νδνζηξψκαηνο θνληά ζηελ αθκή ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη 
επηκειψο κε λέα θνπή, θαη εάλ είλαη δπλαηφλ κε κεράλεκα θνπήο νδνζηξσκάησλ. Ζ 
απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηελ ίδηα 
πνηφηεηα κε ην ζπλερφκελν νδφζηξσκα. 
 
Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλεηαη έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ 
ηνπ ελαπνκείλαληνο παιαηνχ θαη απνθαηαζηαζέληνο νδνζηξψκαηνο θαη ζε ηκήκαηα ηειείσο 
νξζνγσληζκέλα. 

 
Χο ζπκβαηηθφ πιάηνο απνθαηάζηαζεο νδνζηξσκάησλ, νξίδεηαη ην ζπκβαηηθφ πιάηνο 
νξχγκαηνο πξνζαπμεκέλν θαηά 20 cm εθαηέξσζελ απηνχ, ήηνη Β+0,40 m. Δάλ γηα 
δηάθνξνπο ιφγνπο απαηηεζεί κεγαιχηεξν πιάηνο απνθαηάζηαζεο γίλεηαη θαηφπηλ εληνιήο 
ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.   
 
Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζα είλαη νη εμήο: 
 
2.3.1 Γηα ηζηκεληφζηξσηα:  

- Γηακφξθσζε ζθάθεο νδνζηξψκαηνο.  
- Καηαζθεπή βάζεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 10 εθ. πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα 

κε ηελ ΠΣΠ Ο155, κε ζξαπζηφ πιηθφ δηαβάζκηζεο Β ή Γ, είηε απφ αζβεζηνιηζηθφ 
πιηθφ ιαηνκείνπ, είηε πξνέιεπζεο ρεηκάξξνπ. 

- θπξφδεκα νδνζηξσζίαο θαηεγνξίαο C 16/20, ηειηθνχ πάρνπο 15 εθ. 
 
2.3.2 Γηα ιηζφζηξσηα: 

- Γηακφξθσζε ζθάθεο νδνζηξψκαηνο.  
- Καηαζθεπή βάζεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 10 εθ. πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα 

κε ηελ ΠΣΠ Ο155, κε ζξαπζηφ πιηθφ δηαβάζκηζεο Β ή Γ, είηε απφ αζβεζηνιηζηθφ 
πιηθφ ιαηνκείνπ, είηε πξνέιεπζεο ρεηκάξξνπ. 

- Δμνκαιπληηθή ζηξψζε απφ ζθπξφδεκα C 12/15, ηειηθνχ πάρνπο 10 εθ. 
- Ληζφζηξσζε ή θπβνιηζφζηξσζε πξνέιεπζεο, ζρήκαηνο θαη δηάηαμεο ηέηνηαο 

ψζηε λα απνθαζηζηά απφιπηα ηελ κνξθή θαη ηελ ζηεξεφηεηα ηεο αξρηθήο 
επηθάλεηαο (πξν ηεο εθζθαθήο). 

 
2.4 Αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα  

 
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ζε επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν, απαηηείηαη άδεηα ηνκήο αζθάιηνπ, απφ 
ηε Γ.Σ.Τ Πεξηθέξεηαο Β.Α Αηγαίνπ, θαη ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαηνκή πνπ επηβάιιεηαη 
απφ απηή.      
Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ηεο αδείαο γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν. 
Ζ ίδηα δηαηνκή ζα εθαξκνζηεί θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο εθηφο 
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ.   
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Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζα είλαη νη εμήο: 

- Αθαίξεζε ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ επίρσζεο 
- Καηαζθεπή εμνκαιπληηθήο ζηξψζεο απφ ζθπξφδεκα C12/15 πάρνπο 15 εθ. 
- Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην 

ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ΔΣΔΠ. 
- Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ΔΣΔΠ, πάρνπο 5 εθ. 

 

3. Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ γηα απνθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ ηχπνπ 
νδνζηξσκάησλ, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, πιηθά θαη ρξήζε θάζε 
είδνπο εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε, θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά 
ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο.  
 
Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, νη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζην θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο Σ.Π. ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ 
επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
 
 

4. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
 
Ζ επηκέηξεζε ηεο απνθαηάζηαζεο νδνζηξσκάησλ γίλεηαη γηα ηελ επηθάλεηα ησλ 
απνθαηεζηεκέλσλ νδνζηξσκάησλ αλαιπηηθά γηα θάζε νκάδα εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη 
(κφξθσζε ζθάθεο, βάζε, εμνκαιπληηθή ζηξψζε θιπ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο Σ.Π. θαη ηα πιεξψλεηαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
ηεο κειέηεο. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 3 
 ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΟ ΜΑΕΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

 

 

1. Αληηθείκελν 
 
Απηή ε Σερληθή Πεξηγξαθή αθνξά ηελ ρξήζε ζηεγαλσηηθνχ κάδαο ησλ ππνγείσλ 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα. Ζ ρξήζε ζηεγαλσηηθνχ πξνβιέπεηαη φπνπ αλαθέξεηαη ζηα 
ζρέδηα θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ή φπνπ ζπκπιεξσκαηηθά δηαηαρζεί απφ ηελ 
Δπίβιεςε. 
 

2. Σύπνο πιηθνύ 
 
Σν ζηεγαλσηηθφ κάδαο ζα είλαη πγξφ αλφξγαλν θαη ζα πξνζηίζεηαη ζην λεξφ παξαζθεπήο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε αλαινγία πξνζδηνξηζκέλε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή ζηεγάλσζε ηεο κάδαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
Σν ζηεγαλσηηθφ πξέπεη λα κελ επηδξά δπζκελψο ζην ζθπξφδεκα θαη ηδίσο ζηελ αληνρή, 
ηνλ εξππζκφ θαη ηελ ζπζηνιή ιφγσ πήμεσο. Δπίζεο λα κελ επηδξά δπζκελψο ζην ζηδεξνχ 
νπιηζκφ. 
 
Ο ηχπνο ζηεγαλσηηθνχ θαη ε αλαινγία πξνζκίμεσο, ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε κεηά 
απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ζπλεκκέλν πηζηνπνηεηηθφ αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ, 
ην νπνίν ζα αθνξά ζην πξνηεηλφκελν ζηεγαλσηηθφ, ζα βεβαηψλεηαη ε επηηπγραλφκελε κε 
απηφ ζηεγαλφηεηα θαη ε κε δεκηνπξγία δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζην ζθπξφδεκα θαη ηνλ 
ζηδεξνχ νπιηζκφ. 
 

3. Δπηκέηξεζε - Πιεξσκή 
 

3.1. Ζ επηκέηξεζε ηνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη αλά ρηιηφγξακκν εγθεθξηκέλνπ θαη 
ρξεζηκνπνηεζέληνο πιηθνχ. 
 

3.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο 
δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, θνξηνεθθφξησζε, ηελ εξγαζία αλάκημεο θαη ηηο 
ηπρφλ επηβαξχλζεηο γηα δνθηκέο, ειέγρνπο θαη πηζηνπνηεηηθνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε 
δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 4 
ΣΔΓΑΝΧΖ ΜΔ ΣΗΜΔΝΣΟΔΗΓΔ ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΟ  

 

 

1. Αληηθείκελν 
 
Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη κε ηελ παξνχζα αθνξνχλ ζηε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ησλ πιηθψλ θαη ηελ εξγαζία ηεο ζηεγάλσζεο (εμσηεξηθή ή/θαη εζσηεξηθή), 
φπνπ αλαθέξεηαη ζηα ζρέδηα θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ή φπνπ ζπκπιεξσκαηηθά 
δηαηαρζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, κε ηζηκεληνεηδέο ζηεγαλσηηθφ πιηθφ. 
  

2. Τιηθά - Δθηέιεζε εξγαζίαο 
 

2.1. Σν ηζηκεληνεηδέο ζηεγαλσηηθφ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηζηκέλην, ραιαδηαθή 
άκκν θαη εηδηθέο ρεκηθέο αλφξγαλεο ελψζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη πξνέιεπζεο 
αλεγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ζα ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
Σν ηζηκεληνεηδέο ζηεγαλσηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα αλάιεςε ζεηηθψλ θαη 
αξλεηηθψλ πδξνζηαηηθψλ πηέζεσλ, λα αληέρεη ζε κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο βάζεη 
ηνπ DIN 52104, θαη λα είλαη ζηεγαλφ ζχκθσλα κε ην DIN 1048. Δπίζεο ζα πξέπεη ε ηειηθή 
επηθάλεηα λα είλαη ζθιεξή, αλζεθηηθή ζε επίρσζε, λα κελ πεξηέρεη ηνμηθά θαη λα κπνξεί λα 
βαθεί ή θαη λα δερζεί άιιν πιηθφ. 
 
Όιεο νη παξαπάλσ ηδηφηεηεο ζα πξέπεη λα απνδεηρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα 
ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο (πξνζπέθηνπο, εκπεηξίεο απφ 
δηάθνξα έξγα, απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη ην πξνηεηλφκελν πιηθφ έρεη επηηπρψο 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε αληίζηνηρα έξγα, θιπ.) πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 
πιηθνχ.  
 

2.2. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηεγλσηηθνχ ζα γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε θάζε επηκέιεηα θαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ. Πξνο ηνχην πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πιηθνχ ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη νκαιή, ρσξίο άιαηα, 
ζθφλεο, έιαηα, ηξχπεο θαη μέλα πιηθά (θνπξθέηεο, θιπ.). Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ζα 
γίλεηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, είηε κε ζπξκαηφβνπξηζα, είηε κε πδξνβνιή πςειήο πίεζεο. 
Όια ηα ζαζξά ζεκεία θαη νη ξεγκαηψζεηο πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη λα 
επηζθεπάδνληαη αληίζηνηρα. Ζ επηζθεπή ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια πιηθά, απφιπηα ζπκβαηά 
κε ην ηζηκεληνεηδέο ζηεγαλσηηθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
ζηεγαλσηηθνχ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ ε θαζαξή πιένλ επηθάλεηα δηαβξέρεηαη κε 
λεξφ κέρξη θνξεζκνχ. Ζ επάιεηςε ζα γίλεη ζε ηξείο ζηξψζεηο (δχν ζηξψζεηο θαη άλσ φπσο 
πξνδηαγξάθεηαη) κε ηζηκεληνεηδέο ζηεγαλνπνηεηηθφ πιηθφ αξαησκέλν ζε λεξφ, ζε αλαινγία 
πνπ ζα πξνζδηνξηζζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ.  Ζ εθαξκνγή ησλ ζηξψζεσλ ζα 
γίλεηαη πξηλ μεξαζεί θαη φηαλ ζθιεξπλζεί επαξθψο ε πξνεγνχκελε επάιεηςε θαη ζε ρξνληθά 
δηαζηήκαηα θαη ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
ζηεγαλνπνηεηηθνχ.  
       
Ο Αλάδνρνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 
πξνζηαζίαο ηεο ζηεγάλσζεο (δηαηήξεζε πγξαζίαο, πξνζηαζία απφ άκεζε ειηαθή 
αθηηλνβνιία, πξνζηαζία απφ άλεκν θαη παγεηφ, θιπ.), πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ ζηεγαλνπνηεηηθνχ. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 5 
ΣΔΓΑΝΧΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΜΔ ΤΛΗΚΟ ΑΦΑΛΣΗΚΖ 

ΒΑΖ 
 

 

1. Αληηθείκελν 
 
Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ επάιεηςε κε αζθαιηηθφ πιηθφ ησλ εμσηεξηθψλ 
επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ησλ θξεαηίσλ απνρέηεπζεο. Σα θξεάηηα ζα επαιεηθζνχλ κε 
πιηθφ ζηεγάλσζεο ζηηο εμσηεξηθέο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπο θαζ΄ φιν ην χςνο απηψλ. 
 

2. Δξγαζία θαη πιηθά 
 

2.1. Ζ ζηεγάλσζε ζα γίλεη κε βνχξηζα ή κεράλεκα εθηφμεπζεο πάλσ ζε θαζαξέο 
επηθάλεηεο. Ζ ζηεγάλσζε ζα γίλεη κε πιηθφ θαηάιιειν ηνπ εκπνξίνπ αζθαιηηθήο βάζεο ζε 
θαηάιιειν αξηζκφ ζηξψζεσλ (ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο 
απηνχ) επί ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε πξφζθπζε 
απηνχ κε ην κπεηφλ.  
 

2.2. Ζ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα δερζεί ην ζηεγαλσηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα 
θαζαξίδεηαη κε επηκέιεηα κε θαζαξή ζθνχπα, ή ελ αλάγθε κε ζπξκάηηλε ψζηε λα 
αθαηξεζνχλ φια ηα θνληάκαηα πνπ πιενλάδνπλ ή ηπρφλ ζαζξά κέξε. 
 

2.3. Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί θαηά ηελ επίζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ρξφλν πνπ 
απαηηείηαη γηα ην ζηέγλσκα απηνχ, θαη ν νπνίνο ρξφλνο ζα πξέπεη λα είλαη επαθξηβψο φζν 
νξίδεηαη απφ ην εγρεηξίδην ρξήζεο απηνχ, ψζηε λα είλαη ζίγνπξε ε πξφζθπζε ηνπ πιηθνχ 
ζην ζθπξφδεκα. 
 

2.4. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ζα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελήο, ελψ ζηηο γσλίεο ησλ δηαθφξσλ 
επηθαλεηψλ πξέπεη ε επάιεηςε ηνπ ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ λα γίλεη πξνζεθηηθά ψζηε λα 
θαιπθζνχλ φια ηα ζεκεία πνπ ππάξρεη ζθπξφδεκα. Ζ ηδηαίηεξε εξγαζία πνπ ρξεηάδεηαη ζηηο 
αθκέο, γσλίεο θιπ. δελ ζα ακείβεηαη ηδηαίηεξα θαη επηπιένλ ηεο ηηκήο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ 
γηαηί πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπκβαηηθή ηηκή. 
 

3. Πιεξσκή 
 

3.1. Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθάλεηαο πνπ κνλψλεηαη.  
 

3.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. Ζ 
πιεξσκή απηή απνηειεί ηελ πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά επηηφπνπ φισλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή θαη 
έληερλε εξγαζία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Σ.Π. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 6 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ - ΟΜΒΡΗΧΝ Κ.Λ.Π. 

 

 

1. Αληηθείκελν 
 
Ζ ηερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ησλ πάζεο θχζεσο θξεαηίσλ 
αγσγψλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ, απφ ρπηφ επηηφπνπ ζθπξφδεκα, θαζψο θαη 
ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ ηδησηηθήο ζχλδεζεο.  
 

2. Γεληθά 
 
Σα δηάθνξα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηηο ζέζεηο θαη κε ηηο δηαζηάζεηο θαη κνξθή πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
 
Οη δηάθνξεο ζηάζκεο ησλ θξεαηίσλ ζα ειεγρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κήπσο απαηηείηαη 
θάπνηα ηξνπνπνίεζε, ιφγσ ησλ επηηφπνπ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ επζηάζεηα ησλ δηαθφξσλ ηερληθψλ έξγσλ 
ζε άλσζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ αθψιπηε απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, 
θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ θάησ απφ ξέκαηα ή αγσγνχο. 
 
Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρσκάησλ φισλ γεληθψο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, πιελ ηνπ θξεαηίνπ 
ηδησηηθήο ζχλδεζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο μπιφηππνο απαγνξεπκέλεο ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξεηάο ηνπ νξχγκαηνο σο μπινηχπνπ. Δπνκέλσο νη ζρεηηθέο 
εθζθαθέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δηαζηάζεηο ηέηνηεο πνπ λα αθήλνπλ επαξθή 
ρψξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε ησλ ηχπσλ θαη ηηο ινηπέο εξγαζίεο (αλάινγα κε ην 
βάζνο ηνπ ηερληθνχ, ηελ θχζε ηνπ εδάθνπο, θιπ.). 
 

3. Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 
 
Σν φξπγκα θάζε ηερληθνχ έξγνπ ζα αληηζηεξηρηεί κε θαηάιιειν ηξφπν αληηζηήξημεο (μχιηλεο 
αληηζηεξίμεηο, κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο, θιπ.) κε δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
Με δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα δηελεξγεζνχλ, ζε φπνην βαζκφ απαηηεζνχλ 
αληιήζεηο ππνγείσλ λεξψλ ή ιπκάησλ, ψζηε ε φιε εξγαζία λα γίλεη ελ μεξψ. 
 
Σν πεξί ην ηερληθφ έξγν απνκέλνλ ειεχζεξν φξπγκα ζα επηρσζεί, φπσο πξνβιέπεηαη 
γεληθψο λα επηρσζνχλ νη αγσγνί. 
 
Ζ απνθνκηδή θαη δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα γίλεη θαηά θαζνξηδφκελα ζηελ 
αληίζηνηρε Σ.Π. 
 

4. Σξόπνο θαηαζθεπήο θξεαηίσλ 

 
4.1 Γεληθά 
 
Σα θξεάηηα δηαθξίλνληαη ζε θξεάηηα επίζθεςεο, δηαθιαδψζεσλ, ζπκβνιήο, πηψζεο,  
πδξνζπιινγήο, θιπ. θαη θαηαζθεπάδνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε. 
 
Σα θξεάηηα ζα πξέπεη λα είλαη επηζθέςηκα θαη αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν, ηελ πςνκεηξηθή 
ηνπο ζέζε θαη ηε δηαθνξά ζηάζκεο ξνήο ησλ ζπλδενκέλσλ αγσγψλ θαηαζθεπάδνληαη κε 
βάζε ηελ αλαθεξφκελε ζηα ζρέδηα εηδηθή γηα ην θαζέλα πεξίπησζε. 
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Δίλαη δπλαηφ λα απαηηνχληαη, θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, κηθξνηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θξεαηίσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπηθέο ζπλζήθεο ή εκπφδηα απφ εγθαηαζηάζεηο 
Δηαηξεηψλ θνηλήο σθειείαο (αγσγνχο, θξεάηηα θιπ.). Οη κηθξνηξνπνπνηήζεηο απηέο 
ππνδεηθλχνληαη ή απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Δπίβιεςε γηα έγθξηζε ή επηβάιινληαη απφ ηελ 
Δπίβιεςε θαη εθαξκφδνληαη, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο ή άιιεο 
θχζεσο αμηψζεηο γηα ηνλ Αλάδνρν. 
 
4.2 Φξεάηηα Αθαζάξησλ 
 
Όια ηα θξεάηηα επίζθεςεο ηνπ δηθηχνπ αθαζάξησλ, ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα C 20/25 κε ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά, κε θαηάιιειν ζηεγαλσηηθφ κάδαο 
(πξνζηηζέκελν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ) θαη ζηδεξφ νπιηζκφ S500s, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα κειέηεο. 
 
Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο φισλ ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ ιαηκψλ ζα ζηεγαλσζνχλ κε 
ηζηκεληνεηδέο ζηεγαλνπνηεηηθφ "Vandex' (ή αλαιφγνπ) θαη ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
 
ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ ιαηκψλ, πξνβιέπεηαη δηπιή επάιεηςε κε 
αζθαιηηθφ πιηθφ, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σ.Π. 
 
ην δάπεδν ησλ θξεαηίσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ αχιαθεο γηα ηε ξνή ησλ ιπκάησλ. Ζ 
δηακφξθσζε ησλ απιάθσλ κπνξεί λα γίλεη ζπγρξφλσο κε ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο ή 
ρσξηζηά κε ζθπξφδεκα C 12/15 (ησλ 300 ργξ ηζηκέληνπ). Όιεο νη θακπχιεο ζπλαξκνγήο 
ζα είλαη νκαιέο. Ζ θαηαζθεπή ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ζα αξρίζεη ην λσξίηεξν δπλαηφλ 
γηα λα ππάξμεη θαιή πξφζθπζε θαη ζηεγαλφηεηα κε ην ζθπξφδεκα ηεο βάζεο. ε 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαη εθφζνλ ην ζθπξφδεκα βάζεο έρεη πήμεη ηφζν ψζηε λα κελ 
κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιή πξφζθπζε θαη ζηεγαλφηεηα κε ηα ηνηρψκαηα, νη αξκνί δηαθνπήο 
κεηαμχ ηεο βάζεο θαη ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ αθνχ θαζαξηζηνχλ επηκειψο ζα 
επηρξίνληαη κε εηδηθφ ζπγθνιιεηηθφ ζθπξνδέκαηνο πξηλ απφ  ηελ δηάζηξσζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ησλ πιεπξηθψλ ηνίρσλ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζα ηεξεζεί θαη γηα ηνπο ηπρφλ 
ππφινηπνπο αξκνχο δηαθνπήο εξγαζηψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ. 
  
Βαζκίδεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα θξεάηηα κε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 1,25 m. Οη 
βαζκίδεο ζα είλαη ρπηνζηδεξέο αληηνιηζζεξέο, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σ.Π., ζα είλαη 
θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε κεηαηηζέκελε δηάηαμε θαη θαζ' χςνο 
απφζηαζε 30 πεξίπνπ εθ., φπσο ππνδεηθλχεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη βαζκίδεο 
πξέπεη λα αγθπξψλνληαη επηκειψο ζηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ. 
 
Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη ρπηνζηδεξά θπθιηθά δηακέηξνπ Φ60, ζχκθσλα κε ηελ 
αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ζα εδξάδνληαη πάλσ ζε ρπηνζηδεξά πιαίζηα πνπ ζα 
ελζσκαηψλνληαη ζηα ζθπξφδεκα ησλ ιαηκψλ. 
 
Γηα ηελ επίηεπμε ζηεγαλφηεηαο ζηε ζχλδεζε ησλ πιαζηηθψλ αγσγψλ κε ηα θξεάηηα, 
ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφο ζχλδεζκνο 
θξεαηίσλ. Δπηπιένλ, ζα γίλεηαη πιήξσζε ηνπ αξκνχ κε παηεηή ηζηκεληνθνλία, σο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε Σ.Π.. 
   
Όπνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Δπίβιεςε ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα θξεάηηα αλακνλέο γηα 
κειινληηθέο ζπλδέζεηο. Οη αγσγνί αλακνλήο πξέπεη λα εμέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηά 
ηνπ εμσηεξηθνχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ θαη λα θξάζζνληαη πδαηνζηεγαλά, κε 
αλάινγν πψκα. 
 
Οη ιαηκνί ησλ θξεαηίσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ηνπο, επηβάιιεηαη λα 
πξνζαξκφδνληαη κε επηκέιεηα ζην θχξην ζψκα ηνπ θξεαηίνπ θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα 
δίλεηαη ζην απαηηνχκελν χςνο θαηαζθεπήο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πξνβιεπφκελε εξπζξά 
ηνπ δξφκνπ ή κε άιιεο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε. 
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4.3 Φξεάηηα Οκβξίσλ 
 
Όια ηα θξεάηηα επίζθεςεο ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ, ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα C 20/25 (ησλ 350 ργξ ηζηκέληνπ), κε θαηάιιειν ζηεγαλσηηθφ κάδαο 
(πξνζηηζέκελν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ) θαη ζηδεξνχ νπιηζκφ S500s, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
 

ε φια ηα θξεάηηα ε κεηαθνξά ησλ νκβξίσλ ζα γίλεηαη κε δηακφξθσζε απιάθσλ ζηνλ 
ππζκέλα απηψλ. Σα απιάθηα ζα θαηαζθεπάδνληαη καδί κε ηελ βάζε ή ζα δηακνξθψλνληαη 
ρσξηζηά κε ζθπξφδεκα C 12/15 (ησλ 300 ργξ ηζηκέληνπ). Όιεο νη θακπχιεο ζπλαξκνγήο 
ζα είλαη νκαιέο. 
 

Βαζκίδεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα θξεάηηα κε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 1,25 m. Οη 
βαζκίδεο ζα είλαη ζηδεξέο ή ρπηνζηδεξέο αληηνιηζζεξέο, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζα είλαη θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε 
κεηαηηζέκελε δηάηαμε θαη θαζ' χςνο απφζηαζε 30 πεξίπνπ εθ., φπσο ππνδεηθλχεηαη ζηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη βαζκίδεο πξέπεη λα αγθπξψλνληαη επηκειψο ζηα ηνηρψκαηα ησλ 
θξεαηίσλ. 
 

Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη ρπηνζηδεξά θπθιηθά δηακέηξνπ Φ60, ζχκθσλα κε ηελ 
αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ζα εδξάδνληαη πάλσ ζε ρπηνζηδεξά πιαίζηα πνπ ζα 
ελζσκαηψλνληαη ζηα ζθπξφδεκα ησλ ιαηκψλ. 
 

Οη ιαηκνί ησλ θξεαηίσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ηνπο,  επηβάιιεηαη λα 
πξνζδηνξίδνληαη κε επηκέιεηα ζην θχξην ζψκα ηνπ θξεαηίνπ θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα 
δίλεηαη ζην απαηηνχκελν χςνο θαηαζθεπήο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πξνβιεπφκελε εξπζξά 
ηνπ δξφκνπ ή κε άιιεο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ Δπίβιεςε. 
 
4.4 Φξεάηηα Ηδησηηθήο Παξνρήο Απνρέηεπζεο  
 
Σα θξεάηηα ηδησηηθήο παξνρήο απνρέηεπζεο ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο απφ PVC, ρπηά, κε 
ηελ πξνζαξκνγή ηκήκαηνο πιαζηηθνχ ζσιήλα PVC ζεηξάο 41 γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
απαηηνχκελνπ βάζνπο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηελ ζχλδεζή ηνπ κε εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο 
νηθνδνκήο. 
 

Θα θαηαζθεπαζηνχλ δχν ηχπνη θξεαηίσλ : 
α) Δζσηεξηθήο δηακέηξνπ 250 mm  
 Απνηειεί ηνλ βαζηθφ ηχπν ησλ θξεαηίσλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ 
 

β) Δζσηεξηθήο δηακέηξνπ 400 mm   
 Καηαζθεπάδεηαη κφλνλ φπνπ ζα γίλνπλ πιένλ ησλ δχν ζπλδέζεηο ηδησηηθψλ παξνρψλ.  
 

Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη ρπηνζηδεξά ηεηξάγσλα ή νξζνγσληθά, ζχκθσλα κε 
ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ζα εδξάδνληαη πάλσ ζε ρπηνζηδεξά πιαίζηα πνπ 
ζα ελζσκαηψλνληαη ζην ζθπξφδεκα εγθηβσηηζκνχ ηνπ θξεαηίνπ. 

 

5. Σξόπνο εθηέιεζεο επί κέξνπο εξγαζηώλ 
 
Όιεο νη επηκέξνπο εξγαζίεο (ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ζθπξνδέκαηα, ζηδεξνί νπιηζκνί, 
ρπηνζηδεξά ηεκάρηα, θιπ.), ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπο. 
 

6. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

 
Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ θξεαηίσλ ηδησηηθψλ παξνρψλ απνρέηεπζεο γίλεηαη αλά 
ηεκάρην, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξεαηίνπ, επί ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 
κειέηεο. Ζ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ ππνινίπσλ θξεαηίσλ γίλεηαη κε αλαιπηηθή 
επηκέηξεζε ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο απηψλ θαη ε πιεξσκή γίλεηαη κε ηελ 
αληίζηνηρε γηα θάζε εξγαζία ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 7 
ΗΓΖΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

 

1. Αληηθείκελν  
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο είλαη ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 
ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ (θαιχκκαηα θξεαηίσλ, θιηκάθσλ, εζραξψλ, θηγθιηδσκάησλ, θηλεηψλ 
παηαξηψλ, ζηεξίγκαηα αγσγψλ θαη ινηπψλ απιψλ αλαιφγσλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ). 
 

2. Σξόπνο θαηαζθεπήο 
 

2.1. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Δπηβιέπνπζα 
Τπεξεζία ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ πξνο εθηέιεζε ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, κε βάζε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. Μφλν κεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ ζα πξνρσξήζεη ζηελ 
εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

2.2. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή. Όια ηα πιηθά ηεο 
θαηαζθεπήο ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, ππνθείκελα ζηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. Ο ζίδεξνο ζα είλαη θαηλνχξγηνο θαη ρσξίο ζθνπξηέο. Οη ελψζεηο ζα γίλνληαη κε 
ειεθηξνζπγθφιιεζε θαη φιεο νη αλσκαιίεο ζα ιεηαίλνληαη. Όια ηα ζηδεξά εμαξηήκαηα ζα 
παθησζνχλ ζηεξεά ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη. 
 

2.3. Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη εθνδηαζκέλα κε ινπθέηα αζθαιείαο ηχπνπ 
YALE θαη νη ζχξεο ζα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θιεηδαξηέο αζθαιείαο ηχπνπ YALE. 
 

2.4. Σα ραιχβδηλα εηδηθά ηεκάρηα πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα ππνβάιινληαη ζε 
κία ζηξψζε βαθήο κίληνπ. Μεηά ηελ επί ηφπνπ ηνπνζέηεζε ζα εθαξκφδεηαη βαθή κίληνπ ζε 
φιεο ηηο ζέζεηο, φπνπ ην πθηζηάκελν ζηξψκα ππέζηε θζνξά απφ θξνχζεηο ή απφμεζε. 
 

Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε απηή ηεο αξρηθήο ζηξψζεο κίληνπ, εθαξκφδεηαη ζε δχν ζηξψζεηο ε 
ηειηθή πξνζηαηεπηηθή βαθή. 
 

Χο βαθή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειαηνρξψκαηα ή ρξψκαηα εθ ζπλζεηηθψλ ξεηηλψλ 
θαηάιιεια γηα ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο ηνπο. Ζ έγθξηζε θαη ν ηχπνο ηνπ 
ρξψκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία. Οπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ 
ρξψκαηα θαη αλ ρξεζηκνπνηεζεί θακία επηπξφζζεηε απνδεκίσζε δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο. 
 

Οη βαθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εξγνζηάζην 
αλαγλσξηζκέλεο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 

2.5. Οη ζηδεξέο θαηαζθεπέο ζα είλαη πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο. 
 

3. Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ζηδήξνπ, ε θαηεξγαζία ζε 
ζηδεξνπξγείν, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε πιήξεο ηνπνζέηεζε κε ηα απαηηνχκελα 
κηθξνυιηθά, ην θιείζξν αζθαιείαο γηα ηα θαιχκκαηα θαη ηηο ζχξεο, ε βαθή κε κίλην θαη 
ειαηφρξσκα ησλ επηθαλεηψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα 
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 

4. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
 

Ζ επηκέηξεζε ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ ζα γίλεηαη γηα ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ 
ρηιηφγξακκσλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο. 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε βάζε ην παξαπάλσ επηκεηξνχκελν βάξνο επί ηε αληίζηνηρε ηηκή 
ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 8 
ΓΗΚΣΤΟ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟ ΤΦΖΛΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 

(HDPE) 
 

1. Αληηθείκελν εξγαζηώλ  
 
Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξνχλ ζηελ 
θαηαζθεπή ππνγείσλ δηθηχσλ θαηαζιηπηηθψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο θαη αγσγψλ χδξεπζεο 
απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) θιάζεο HDPE) θιάζεο PE 80 
θαη PE 100. 
 

2. Κξηηήξηα απνδνρήο ελζσκαηνύκελσλ πιηθώλ 
 

2.1 Απνδεθηά πιηθά 
 
Σα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα δίθηπα ζσιελψζεσλ απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) είλαη: 

 σιήλεο πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) απφ πξψηεο χιεο 2εο θαη 
3εο γεληάο. 

 Δηδηθά ηεκάρηα απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο ίδησλ ηδηνηήησλ µε ηνπο 
ζσιήλεο, ή ινηπά πιηθά. 

 
Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη µε ηελ θιάζε ηνπ πιηθνχ (PE 
80, PE 100). 
 
Σν πνιπαηζπιέλην πςειήο πνηφηεηαο HDPE (High Density Polyethylene), ην πνιπαηζπιέλην 
ρακειήο πνηφηεηαο LDPE (Low Density Polyethylene) θαη ην πνιππξνππιέλην (PP) 
ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιπνιεθηλψλ. 
 
Σα πνιπαηζπιέληα είλαη ζεξκνπιαζηηθά, δειαδή κπνξνχλ λα κνξθνπνηεζνχλ ζεξκαηλφκελα 
θαη λα επαλαζηεξενπνηεζνχλ νζεζδήπνηε θνξέο. 
 
Σν µνξηαθφ βάξνο ηνπ πνιπαηζπιελίνπ θπκαίλεηαη απφ 2000 έσο 40.000. 
 
Οη ηππηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ HDPE παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 

Ηδηόηεηα Μνλάδα Μέζνδνο δνθηκήο Σηκή 

Γείθηεο ξνήο MFI 190/5 g/10min ΔΝ ISO 1133:2000-02
1 

0,3 - 0,7 

Μητανικές ιδιόηηηες ζε θερμοκραζία 23
ο
C και ζτεηική σγραζία 50% 

Όξην δηαξξνήο N/mm
2
 ΔΝ ISO 527-1:1996

2 
22 

Δπηκήθπλζε ζην ζεκείν δηαξξνήο % ΔΝ ISO 527-1:1996
2
 15 

Αληνρή εθειθπζκνχ ζηε ζξαχζε N/mm
2
 Σαρχηεηα δνθηκήο 32 

Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε % 125 mm/min >800 

Αληνρή ζηε θάκςε N/mm
2
 ΔΝ ISO 178:2003

3
 28 

Μέηξν θάκςεσο N/mm
2
  800 

θιεξφηεηα Shore D - DIN 53505:2000-08
4 

60 

Αληνρή ζε θξνχζε - ΔΝ ISO 8256:2004
5
 ρσξίο ζξαχζε 

Θερμικές ιδιόηηηες 

Πεξηνρή ηήμεσο 
ν
C 

 
130 

πληειεζηήο γξακκηθήο δηαζηνιήο Κ
-1 

ASTM D 696-03
6
 1,7•10

-4
 

Θεξκηθή αγσγηκφηεηα ζηνπο 20 
ν
C W / m • K DIN 52612-1

7 
0,43 

Ηλεκηρικές ιδιόηηηες ζε θερμοκραζία 20 
ο
C και ζτεηική σγραζία 50% 

Δηδηθή αληίζηαζε Χ•cm ASTM D257-99
8 

>10
16 

Δπηθαλεηαθή αληίζηαζε Χ
 

ASTM D257-99
8
 >10

13
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2.2 Δθαξκνδόκελα πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο 
 

2.2.1 Πξόηππα γηα ζσιήλεο δηθηύσλ ύδξεπζεο  
 
 
ΔΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 

1: General -- πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο απφ 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο.  

 

ΔΝ 12201-2:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
2: Pipes -- πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο απφ 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 2: σιήλεο.  

 

ΔΝ 12201-3:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
3: Fittings -- πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο απφ 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 3: Δμαξηήκαηα.  

 

ΔΝ 12201-4:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
4: Valves -- πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο απφ 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 4: Βάλεο.  

 

ΔΝ 12201-5:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 
5: Fitness for purpose of thw system. -- πζηήκαηα ζσιελψζεσλ 
πδξνδφηεζεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 5: Καηαιιειφηεηα 
ζπζηεκάησλ. 

 

2.2.2 Πξόηππα γηα δηθηύσλ νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππό πίεζε 

γηα ζσιήλεο ππόγεησλ θαη ππέξγεησλ δηθηύσλ  
 
ΔΝ 13244-1:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure 

systems for water for general purpose, drainage and sewerage - 
Polyethylene (PE) -Part 1: General -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ 
ζσιελψζεσλ ππνγείσλ θαη ππέξγεησλ δηθηχσλ, χδξεπζεο, 
απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο, απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 
1: Γεληθά. 

 

ΔΝ 13244-2:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure 
systems for water for general purpose, drainage and sewerage - 
Polyethylene (PE) -Part 2: Pipes -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ 
ζσιελψζεσλ ππνγείσλ θαη ππέξγεησλ δηθηχσλ, χδξεπζεο, 
απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο, απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 
2: σιήλεο. 

 

ΔΝ 13244-3:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure 
systems for water for general purpose, drainage and sewerage - 
Polyethylene (PE) -Part 3: Fittings -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ 
ζσιελψζεσλ ππνγείσλ θαη ππέξγεησλ δηθηχσλ, χδξεπζεο, 
απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο, απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 
3: Δμαξηήκαηα. 

 

ΔΝ 13244-4:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure 
systems for water for general purpose, drainage and sewerage - 
Polyethylene (PE) -Part 4: Valves -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ 
ζσιελψζεσλ ππνγείσλ θαη ππέξγεησλ δηθηχσλ, χδξεπζεο, 
απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο, απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 
4: Γηθιείδεο. 
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ΔΝ 13244-5:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure 
systems for water for general purpose, drainage and sewerage - 
Polyethylene (PE) -Part 5: Fitness for purpose of the system -- 
πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ ππνγείσλ θαη ππέξγεησλ 
δηθηχσλ, χδξεπζεο, απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο, απφ 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 5: Καηαιιειφηεηα ζπζηεκάησλ. 

 

2.2.3 Πξόηππα εμαξηεκάησλ 
 
ΔΝ 1680:1997 Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping 

systems - Test method for leaktightness under and after bending 
applied to the operating mechanisms -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ 
ζσιελψζεσλ - Βαιβίδεο γηα ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) - Μέζνδνο δνθηκήο γηα ζηεγαλφηεηα ππφ θάκςε 
ηνπ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη κεηά απφ απηή. 

 
ΔΝ 10284:2000 Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene 

(PE) piping systems -- Λπφκελνη ζχλδεζκνη καιαθνχ ρπηνζηδήξνπ 
γηα ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ (PE ). 

 
ΔΝ 12100:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance   to   bending    between   supports   --   πζηήκαηα 
πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Βαιβίδεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) - 
Μέζνδνο δνθηκήο ηεο αληνρήο ζε θάκςε κεηαμχ ζηεξηγκάησλ. 

 

2.2.4 Πξόηππα δνθηκώλ  
 
EN 12099 Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and 

Components - Determination of Volatile Content -- πζηήκαηα 
πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ -Τιηθά θαη ζπζηαηηθά κέξε ζσιελψζεσλ 
πνιπαηζπιελίνπ - Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ πηεηηθψλ. 

 
ΔΝ 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of 

resistance to internal pressure at constant temperature -- 
πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο - 
Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε ππφ ζηαζεξή 
ζεξκνθξαζία. 

 
ΔΝ 12119:1997 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for 

resistance to thermal cycling -- πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ 
- Βάλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) - Μέζνδνο δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ζε 
θπθιηθή ζεξκηθή ελαιιαγή. 

 

2.3 Απνδεθηά πιηθά - Γνθηκέο κίγκαηνο πξώηεο ύιεο - Γνθηκέο ζσιήλσλ 
 
2.3.1 Γεληθά  

 
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
Δπξσπατθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΝ) θαη ζα παξάγνληαη ζχκθσλα µε απηέο. 
 
Πξντφληα απφ άιια θξάηε - µέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη πξψηεο χιεο απφ θξάηε - 
µέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξνχζα 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ζεσξνχληαη ηζνδχλακα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ θαη 
ειέγρσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην θξάηνο θαηαζθεπήο, φηαλ µε απηνχο επηηπγράλεηαη ζηνλ ίδην 
βαζκφ επαξθψο ε απαηηνχκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη 
ηελ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο. 
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Γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πξνο ελζσκάησζε ζην 
έξγν, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε θάθειν µε ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: 
- παξνπζίαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ HDPE, 
- πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα /εξγαζηήξην ζχκθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο 

θνηλνηηθέο δηαηάμεηο (ΔΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories -- Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 
επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ 
πξνηχπσλ (βι. πίλαθα πξνηχπσλ), 

- πίλαθεο/ ζηνηρεία αλαιφγσλ εθαξκνγψλ ησλ πξντφλησλ, 
- πίλαθεο δηαζηάζεσλ/ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, 
- ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ παξάγεη ην εξγνζηάζην, 
- νδεγίεο εγθαηάζηαζεο/ζχλδεζεο. 
 
Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη θαη’ 
ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλνπλ πεξίιεςε ζηελ Διιεληθή θαη πιήξε θείκελα / ζηνηρεία ζηελ 
Αγγιηθή. 
Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί µε πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΝ ISO 
9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- 
πζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηνο - Βαζηθέο αξρέο θαη ιεμηιφγην) παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
 
Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο 
γηα ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ, απφ επίζεκε Αξρή, Οξγαληζκφ ή Ηλζηηηνχην ρψξαο 
ηεο ΔΔ (π.ρ. DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and 
Swimming pools). 
 
Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ παξαρζεί ην πνιχ έλα εμάκελν πξηλ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο ζην έξγν 
πξνο ηνπνζέηεζε. 
 
2.3.2  χλζεζε ηεο πξψηεο χιεο πνιπαηζπιελίνπ (compound) - Σηµή MRS 
 
Σν κίγκα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ - πςειήο ππθλφηεηαο HDPE (compound) ησλ ζσιήλσλ ζα 
είλαη: 

 δεχηεξεο γεληάο, ηχπνπ PE 80 (MRS 8 θαηά ΔΝ ISO 9080:2003-109, ΔΝ ISO 1167-
1:2003-0710, ΔΝ ISO 12162:1996-0411) ή 

 ηξίηεο γεληάο ηχπνπ, PE 100 (MRS 10 θαηά ΔΝ ISO 9080:2003-101, ΔΝ ISO 1167-
1:2003-072, ΔΝ ISO 12162:1996-043). 

 
MRS:Minimum Required Strength: ελάτιζηη απαιηούμενη ανηοτή: είναι η ανηοτή ηοσ σλικού 
όπως προκύπηει από σδρασλικές δοκιμές πίεζης καηά ΕΝ ISO 1167-1:2003-07 ή καηά EN 
921:1994 (αναμενόμενη ανηοτή μεηά από περίοδο 50 εηών ποσ προζδιορίζεηαι ηοσλάτιζηον 
30 δοκιμές πίεζης ζε θερμοκραζίες 200, 600, 800 C). 
 
Ζ θιάζε 100 είλαη πεξίπνπ θαηά 25% αλζεθηηθφηεξε ζε πίεζε απφ ηελ θιάζε 80, θαη απηφ 
έρεη σο απνηέιεζκα κηθξφηεξα πάρε ηνηρσκάησλ γηα ηελ ίδηα νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ 
ζσιήλα. 
 
Ζ επηινγή ηεο θιάζεο PE 100 ή PE 80 θαζνξίδεηαη ζηελ Μειέηε. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη ζηελ 
κειέηε, ζπλίζηαηαη ε επηινγή ηεο θιάζεο PE 100, θαζψο ε θιάζε απηή παξνπζηάδεη 
θαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ δνθηκή RCP (Rapid crack propagation: ηαρεία επέθηαζε 
ξεγκαηψζεσλ) θαη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα δηαξξνψλ ηνπ δηθηχνπ. 
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2.3.3  Δηδηθφ βάξνο 
 
Σν πνιπκεξέο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ζα έρεη ππθλφηεηα ζηελ πεξηνρή 953 - 960 Kg/m

3
 

ζηνπο 23
ν
 C θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεγαιχηεξε απφ 930 Kg/m

3
. Ο έιεγρνο ηεο 

ππθλφηεηαο απνζθνπεί ζηελ δηαπίζησζε φηη δελ εκπεξηέρεηαη πνιπαηζπιέλην ρακειήο 
ππθλφηεηαο ζηα κίγκαηα. 
 
Γηα ηελ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιάζεσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη ηνλ έιεγρν ηπρφλ 
ελζσκάησζεο πιηθνχ άιιεο πνηφηεηαο παξαηίζεληαη νη ππθλφηεηεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 
πνιπαηζπιελίνπ: 
 
HDPE (Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο) : 940 - 965 Kg/m

3 

 
MDPE (Πνιπαηζπιέλην κέζεο ππθλφηεηαο) : 930 - 940 Kg/m

3
 

 
LLDPE (Γξακκηθφ, ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην) : 910 - 930 Kg/m

3
 

 
LDPE (Πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο) : 900 - 910 Kg/m

3
 

 
 
2.3.4 Γείθηεο ξνήο  
 
Θα ηεξνχληαη ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην EN 12201-1:2003. Ζ δνθηκή αθνξά ζηελ 
ζπκπεξηθνξά ηνπ ξεπζηνχ πιηθνχ (ζρεηηθφ πξφηππν ΔΝ ISO 1133:2000-02: Plastics -
Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics (ISO 1133:1997) -- Πιαζηηθά - Πξνζδηνξηζκφο ηεο καδηθήο παξνρήο 
ηήγκαηνο (MFR) θαη νγθνκεηξηθήο παξνρήο ηήγκαηνο (MVR) ησλ ζεξκνπιαζηηθψλ). 
 
Ο δείθηεο ξνήο MFI (Melt flow index) ζα είλαη ην πνιχ 0,4 - 0,5 g/10 min. 
 
2.3.5  Πεξηεθηηθφηεηα ζε πηεηηθά θαη λεξά  
 
Μεηξάηαη ε απψιεηα πιηθνχ κεηά απφ 1 ψξα ζε θνχξλν ζηνπο 105

ν
C θαηά ΔΝ 12118:1997 

(Plastics piping systems - Determination of moisture content in thermoplastics by 
coulometry -πζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ - Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 
πγξαζία ζηα ζεξκνπιαζηηθά µε θνπιινµεηξία). 
 
Ζ επηηξεπφκελε απψιεηα πηεηηθψλ αλέξρεηαη ζε 350kg/m

3
, ε δε επηηξεπφκελε απψιεηα 

λεξνχ θάησ απφ 300 mg/kg. 
 
2.3.6  Αληίζηαζε ζε επέθηαζε ξσγκήο  
 
Γηα ηνλ έιεγρν απηφ ππάξρνπλ δχν κέζνδνη δνθηκήο: 
 
α)  Ζ πιήξεο δνθηκή ζχκθσλα µε ην ΔΝ ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for 

the conveyance of fluids - Determination of resistance to rapid crack propagation 
[RCP] -Full-scale test [FST] [ISO/DIS 13478:2004] -- Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα 
ηελ κεηαθνξά ξεπζηψλ - Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζε γξήγνξε αλάπηπμε 
ξήγκαηνο [RCP] - Γνθηκή πιήξνπο θιίκαθαο [FST]). 

 
β)  Ζ κηθξήο θιίκαθαο δνθηκή (Small scale Steady state - S4 - Test) θαηά ΔΝ ISO 

13477:2005-05 (Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Determination 
of resistance to rapid crack propagation [RCP] - Small-scale steady-state test [S4 
test] [ISO/DIS 13477:2005] - Θεξκνπιαζηηθνί ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πγξψλ. 
Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζε ηαρεία επέθηαζε ξεγκάησζεο. Γνθηκή κηθξήο 
θιίκαθαο ππφ ζηαζεξέο ζπλζήθεο). 

 



 - 20 - 

Καηά ηελ δνθηκή απηή δεκηνπξγείηαη µηα ξσγκή ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Καηφπηλ 
απμάλεηαη ε πίεζε ηνπ αγσγνχ θαη κεηξάηαη ε θξίζηκε πίεζε ε νπνία θαη θαηαγξάθεηαη. 
 

2.4 ήκαλζε ζσιήλσλ  

 
Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δχν ζεηξέο ζήκαλζεο ρξψκαηνο ιεπθνχ αληηδηακεηξηθά ηππσκέλεο 
θαη αλά κέηξν κήθνπο ζσιήλα, πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή, π.ρ. γηα PE 100: 
 

Φνξέαο Έξγνπ - ΑΓΧΓΟ HDPE /Φ ΑΑΑ Υ ΒΒΒ PN 12,5 
ΥΥΥΥ = ΤΤΤΤ = ΕΕΕΕ = PE 100 = 

 
φπνπ: 
 
HDPE = πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 
 
ΦΑΑΑ Υ ΒΒΒ  = εμσηεξηθή δηάκεηξνο Υ πάρνο ηνηρψκαηνο 
 
PN 12,5 = θιάζε πίεζεο ζε atm ή bar 
 
ΥΥΥΥ  =  φλνκα θαηαζθεπαζηή 
ΤΤΤΤ  =   ρξφλνο παξαγσγήο απφ ηελ κία πιεπξά θαη αχμσλ αξηζκφο 

κήθνπο απφ ηελ αληηδηακεηξηθή 
 
ΕΕΕΕ = ηα εθαξκνδφκελα πξφηππα γηα ηελ παξαγσγή θαη δνθηκαζία ησλ 

ζσιήλσλ ζην εξγνζηάζην ησλ ζσιήλσλ απηψλ θαη γηα ηνλ έιεγρν 
απηψλ 

 
PE 100 = ε θαηάηαμε ηεο πξψηεο χιεο 
 
 

2.5 Γηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ  
 
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα ζπκθσλνχλ κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα. 
 
Δλδεηθηηθά δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο ηππηθψλ δηαζηάζεσλ γηα ζσιήλεο PE 100 ησλ 12,5 
atm. 
 

Γηάκεηξνο Πάρνο ηνηρσκάησλ (mm) Βάξνο 

(mm) Min Max (Kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,8 

250 18,4 20,4 13,4 

280 20,6 22,8 16,7 

315 23,2 25,7 21,2 

355 26,1 28,9 26,9 

400 29,4 32,5 34,1 

450 33,1 36,6 43,2 
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3. Μέζνδνο θαηαζθεπήο - Απαηηήζεηο ηειεησκέλεο εξγαζίαο 
 

3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πιηθώλ  
 
Ζ δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη µε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην ψζηε νη 
ζσιήλεο λα µελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα. Ζ θαξφηζα ζα έρεη ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο 
πξνεμνρέο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηξαπκαηίζνπλ ηνπο ζσιήλεο. 
 
Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γεξαλνί ή ινηπά αλπςσηηθά κεραλήκαηα. 
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 
ζπξκαηφζρνηλνπ ή αιπζίδσλ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζσιήλσλ. Οη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά κε ηκάληεο. 
 
Οη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα 
δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο θαη 
παξακνξθψζεηο ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο. Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά. 
 
Μέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ηα ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα παξακέλνπλ ζηα 
θηβψηηα ζπζθεπαζίαο ηνπο. 
 
Δπηζεκαίλνληαη πξνο απνθπγή ηα αθφινπζα: 
α)  Ζ κεγάιε παξακνλή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε έθζεζε ζηνλ ήιην. Ζ κέγηζηε 

παξακνλή ησλ κπιε ζσιήλσλ ζην χπαηζξν ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη 
ηνπο ηέζζεξηο κήλεο. 

β)  Ζ αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο πεξηθεξεηαθά ζηελ δηαηνκή (κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ή ιπγηζκφ ζηνλ ζσιήλα). 

γ)  Ζ αμνληθή ή εγθάξζηα θφξηηζε (κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε θαηά 
δηάκεηξν). 

δ) Σν ζχξζηκν, ξίςε ή ζηνίβαμε ζε ηξαρείεο επηθάλεηεο. Δάλ νη ζσιήλεο 
θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ζα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια 
απφ εθδνξέο θαη ραξάμεηο. 

ε)  Ζ ππεξβνιηθή επηθφξηηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ (π.ρ. εζθαικέλε 
ζηνίβαμε). 

 
Οξζή πξννπηηθή απνηειεί ε ζηνίβαμε ζε χςνο έσο 1,5 m, µε επαθή ησλ ζσιήλσλ θαηά 
γελέηεηξα. Ζ θάησ ζηξψζε ζα εδξάδεηαη ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα θαη θαζφιν ην κήθνο 
ησλ ζσιήλσλ. Καηά ηελ απνζήθεπζε ζσιήλσλ δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ θαη δηακέηξσλ, νη 
πιένλ άθακπηνη ζα δηαηάζζνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζηνίβαο. 
 
Δάλ νη ζσιήλεο έρνπλ πξνδηακνξθσκέλα άθξα (π.ρ. θιαληδσηνί ζσιήλεο), ηα άθξα απηά 
ζα πξνεμέρνπλ. 
 
Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία γηα ζχλδεζε ζα πξνζηαηεχνληαη 
απφ ρηππήκαηα. 
 
Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ 
θαξφηζα µε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο πξνεμνρέο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα ηξαπκαηίζνπλ ηνπο ζσιήλεο. 
 

3.2 Σνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην όξπγκα 
 
Ο ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα βάζε θαη 
θιίζεηο απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ζα είλαη επίπεδνο θαη απαιιαγκέλνο απφ πέηξεο. Οη 
ζσιήλεο ηνπνζεηνχληαη επί ακκνραιηθψδνπο ζηξψζεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
κειέηε. 
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Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη µε ρξήζε ηκάλησλ. Ζ ρξήζε 
κεηαιιηθψλ αιπζίδσλ, θαισδίσλ, αγθίζηξσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ κπνξεί λα 
βιάςνπλ ηελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε απαγνξεχεηαη. 
 
Ζ εθηξνπή θάζε ζσιήλα απφ ηνλ επφκελν, ηφζν νξηδνληηνγξαθηθά φζν θαη πςνκεηξηθά δελ 
ζα ππεξβαίλεη ηηο γσλίεο πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο γηα ην είδνο ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα εμήο φξηα : 
Φ 500 mm: 3,0

ν
 

Φ 600 έσο 900 mm:      2,0
ν
 

Φ 1000 έσο 1400 mm:   1,0
ν
 

Φ 1400 mm: 0,5
ν
 

 
Καηά ηελ επίρσζε ηνπ ζσιήλα ηα πιηθά επίρσζεο ζα δηεπζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε λα πεξηβάιινπλ ηνλ αγσγφ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ πιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ ζσιήλα 
θαη νξχγκαηνο (πιήξεο πιεπξηθφ ζθήλσκα αγσγνχ). ηελ ζπλέρεηα ε ζηξψζε 
εγθηβσηηζκνχ ηνπ ζσιήλα ζα ζπκππθλψλεηαη επαξθψο µε ρξήζε ειαθξνχ δνλεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ.  
 
Ζ ππφινηπε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα γίλεηαη θαηά ζηξψζεηο ζχκθσλα µε ηελ Σ.Π. 6. 
 
Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ, ν Αλάδνρνο 
ζα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα µελ πξνθιεζεί βιάβε ζηηο ζσιελψζεηο απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία. 
 
ε θάζε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ην ηειεπηαίν άθξν ζα 
εκθξάζζεηαη γηα πξνζηαζία ηνπ ζσιήλα απφ ηελ εηζρψξεζε ξππαληψλ. 

 

3.3 ύλδεζε ζσιήλσλ  
 
Ζ κέζνδνο ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη µε ηα εηδηθά 
ηεκάρηα ΡΔ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάκεηξν θαη ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
Γηα δηακέηξνπο ζσιήλσλ έσο θαη Φ225 θαη πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 12,5 bar θαηά θαλφλα ε 
ζχλδεζε γίλεηαη µε ειεθηξνζπγθφιιεζε (electrofusion welding). 
Γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ή πςειφηεξεο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο εθαξκφδεηαη ε κεησπηθή 
ζεξκηθή ζπγθφιιεζε (butt fusion welding). Σν ΡΔ ζπγθνιιάηαη απηνγελψο. ε θαηάζηαζε 
ηήμεο, ζηνπο 220

ν
C θαη ππφ πίεζε δεκηνπξγνχληαη λένη δεζκνί κεηαμχ ησλ µνξίσλ ηνπ ΡΔ 

θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ, ε θαηαλνκή 
ησλ θνξηίσλ ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηεο ζσιελνγξακκήο θαη ε δηαηήξεζε ιείαο εζσηεξηθήο 
επηθάλεηαο. 
 
3.3.1 Ζιεθηξνζπγθφιιεζε 
 
Ζ ζπγθφιιεζε επηηπγράλεηαη µε ρξήζε εηδηθνχ ηεκαρίνπ απφ ΡΔ µε ελζσκαησκέλε 
ζπεηξνεηδή δηάηαμε ειεθηξηθήο αληίζηαζεο: ειεθηξνκνχθα (electrofusion socket). Ζ 
ειεθηξνκνχθα ηξνθνδνηείηαη απφ ειεθηξνγελλήηξηα, ε έμνδνο ηεο νπνίαο ξπζκίδεηαη 
αλαιφγσο ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα. 
 
Πξνεηνηκαζία: Οη άθξεο ηνπ ζσιήλα θφβνληαη θάζεηα (ππφ νξζή γσλία σο πξνο άμνλα ηνπ 
ζσιήλα) µε θαηάιιειν εξγαιείν θνπήο ζσιήλσλ επηζηξσκάησλ επηθαλεηαθήο νμείδσζεο. 
Καζαξίδεηαη επηκειψο ην επίζηξσκα θαη ζηα δχν ηκήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ 
θαη ζε κήθνο θαηά ηνπιάρηζηνλ 10 mm κεγαιχηεξν ηεο εκηδηάζηαζεο ηεο ειεθηξνκνχθαο. 
Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ αδξνπνηεζεί ζα θαζαξίδνληαη µε θαζαξφ χθαζκα ρσξίο ρλνχδη ή 
µε καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζε απνξξππαληηθφ (π.ρ. αζεηφλ).  ε θάζε πεξίπησζε ζα 
απνθεχγεηαη ε ρξήζε πιηθψλ απφμεζεο (γπαιφραξηνπ, ιίκαο, ηξνρνχ ιείαλζεο) θαζψο θαη 
ε ρξήζε δηαιπηηθψλ, πνπ πεξηέρνπλ ηξηρισξναηζπιέλην, βελδίλε, αηζπιηθή αιθνφιε 
(νηλφπλεπκα). 
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Σα πξνο ζχλδεζε ηκήκαηα ζα επζπγξακκίδνληαη θαη ζα δηαηεξνχληαη νκναμνληθά µε ρξήζε 
ζπζθηγθηήξσλ, νη νπνίνη ζα παξακέλνπλ κέρξη λα ςπρζεί πιήξσο ε ειεθηξνκνχθα. 
 
Καηά ηελ ζπγθφιιεζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ζπλδεηήξα επζπγξάκκηζεο, ε 
άζθεζε πίεζεο ζην ζεκείν ζχλδεζεο, θαζψο θαη ε απφηνκε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο 
(µε λεξφ, πεπηεζκέλν αέξα θιπ.). 
 
Γηα ηελ δνθηκή ηνπ ζπγθνιιεκέλνπ ζσιήλα είλαη απαξαίηεην λα παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ δχν σξψλ κεηά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε. 
 
3.3.2 Μεησπηθή ζπγθφιιεζε 
 
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη επηκειήο πξνεηνηκαζία ησλ άθξσλ πνπ πξφθεηηαη λα 
ζπγθνιιεζνχλ. Σα πξνο ζχλδεζε ηκήκαηα ζσιήλσλ εμαξηεκάησλ ζα ζηεξεψλνληαη ζηηο 
ζηαγφλεο ζηεξέσζεο ηεο κεραλήο κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο θαη ζα επζπγξακκίδνληαη. Ζ 
απφθιηζε απφ ηελ επζπγξακκία δελ ζα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ πάρνπο ηνηρψκαηνο ηνπ 
ζσιήλα ή ηα 2 mm (φηη είλαη κηθξφηεξν). 
 
Απφθιηζε πέξα απφ απηφ ην φξην ζα αληηκεησπίδεηαη είηε µε αχμεζε ηεο πίεζεο ησλ 
ζθηγθηήξσλ, είηε µε επαλαπξνζαξκνγή ησλ ζσιήλσλ κέρξη λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε 
δπλαηή επαθή θαη ε κηθξφηεξε δπλαηή απφθιηζε. 
 
Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ / εμαξηεκάησλ ζα πιαλίδνληαη πξηλ ηελ θφιιεζε θαη ζα 
θαζαξίδνληαη µε απνξξππαληηθφ (αζεηφλ) απφ ζθφλε, έιαηα, πγξαζία ή άιιεο μέλεο νπζίεο. 
Δπίζεο ζα θαζαξίδεηαη θαη ε ζεξκαληηθή πιάθα απφ μέλα ζψκαηα, ζθφλε ή ππνιείκκαηα 
πνιπαηζπιελίνπ φηαλ είλαη αθφκε δεζηή θαη ζα θπιάζζεηαη ζηελ εηδηθή ζήθε ηεο, πξνο 
απνθπγή θζνξάο ηεο επηθάιπςεο απφ ηεθιφλ. 
 
Ζ δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε μεξφ πεξηβάιινλ, πξνθπιαγκέλν απφ 
πγξαζία θαη ξεχκαηα αέξα, ζε ζεξκνθξαζίεο ζηελ πεξηνρή απφ - 5

ν
C έσο + 40

ν
C. 

 
Ζ ζπγθφιιεζε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ απαηηεί πίεζε ζχλδεζεο ηεο ηάμεο ησλ 0,15 Ν/mm

2
, ε 

νπνία ζα δηαηεξείηαη κέρξη λα αξρίζεη λα ζρεκαηίδεηαη αλαδίπισζε ηεγκέλνπ πιηθνχ 
(θνξδφλη) ζην άθξν ηνπ ζσιήλα / εμαξηήκαηνο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ πνηθίιεη, αλάινγα µε ην 
πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ ζσιήλα. ηελ ζπλέρεηα ζα ειαηηψλεηαη ε πίεζε ζηα 0,02 Ν/mm

2
 

πεξίπνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ππεξρείιηζε ηνπ πιηθνχ ε νπνία επηδξά δπζκελψο 
ζηελ πνηφηεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ζπλερίδεηαη ε επηθαλεηαθή ζέξκαλζε. Μεηά ηελ 
παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ρξφλνπ απνκαθξχλεηαη ε 
ζεξκαληηθή πιάθα θαη ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ πιεζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο µε πξνζνρή ψζηε λα 
µελ σζεζεί φιν ην ηεγκέλν πιηθφ εθηφο ηεο ζχλδεζεο κέρξη λα επέιζεη ε ςχμε (ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ δηάκεηξν θαη ην πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπ 
ζσιήλα/εμαξηήκαηνο). Μεηά ηελ ζηαδηαθή ςχμε ηεο δψλεο ζπγθφιιεζεο ζα 
απνζπλαξκνινγνχληαη νη ζπζθηγθηήξεο. 
 
ε θάζε πεξίπησζε απνθεχγεηαη ε απφηνκε ςχμε ησλ ζσιήλσλ µε λεξφ, πεπηεζκέλν 
αέξα θιπ. 
 

3.4 ώκαηα αγθύξσζεο  
 
ψκαηα αγθχξσζεο απφ ζθπξφδεκα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηηο ζέζεηο παξεκβνιήο εηδηθνχ 
ηεκαρίνπ, δηαθιάδσζεο, θακπχιεο ή ζπζηνιήο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε. 
 
Ζ εθζθαθή γηα ηελ ζεκειίσζε ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ζηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο ζα 
εθηειείηαη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. 
 
Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ μπινηχπσλ γηα ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα 
θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ. 
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3.5 Γνθηκέο ζηεγαλόηεηαο  

 
3.5.1 Γεληθά 
 
Οη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ζα γίλνληαη κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ 
ζην φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ θαη ζπζθεπψλ θαη ηελ κεξηθή επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο. 
 
Οη δνθηκέο δηαθξίλνληαη ζε: 

 πξνδνθηκαζία, 

 θχξηα δνθηκή ππφ πίεζε, 

 γεληθή δνθηκή νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ. 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην µε επηρσκέλν ηκήκα ησλ νξπγκάησλ ζα παξακέλεη 
μεξφ. Σπρφλ εκθάληζε πδάησλ ζην φξπγκα ζα αληηκεησπίδεηαη µε αληιήζεηο. 
 
Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 500 έσο 1000 m αλάινγα µε ηηο 
ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζχκθσλα µε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Σα άθξα ησλ ηκεκάησλ ηνπ 
πξνο δνθηκή δηθηχνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά µε θιαληδσηέο ηάπεο. 
 
Σν πξνο δνθηκή ηκήκα ζα πιεξνχηαη µε λεξφ πξννδεπηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
πιήξεο εμαέξσζή ηνπ. 
 
Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα εηζπίεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε νγθνκεηξηθή δηάηαμε (φξγαλν 
ή θαηαγξαθηθφ) κεηξήζεσλ, αθξηβείαο ± 1 lt θαη απηνγξαθηθφ καλφκεηξν µε αθξίβεηα 
αλάγλσζεο 0,1 atm. Σα φξγαλα ζα θέξνπλ πξφζθαην (ην πνιχ 6 κελψλ) πηζηνπνηεηηθφ 
βαζκνλφκεζεο απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 
 
Ζ εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ. Γελ επηηξέπεηαη λα 
εθηειείηαη θακία εξγαζία ζην φξπγκα θαηά ηελ ψξα πνπ ην ηκήκα βξίζθεηαη ππφ δνθηκαζία. 
 
3.5.2 Πξνδνθηκαζία  
 
Αθνχ πιεξσζεί µε λεξφ ην ππφ δνθηκή ηκήκα, παξακέλεη επί 24 πεξίπνπ ψξεο ππφ 
ζηαηηθή πίεζε. Δάλ δηαπηζησζεί απψιεηα λεξνχ, ζα αλαδεηεζεί ην ζεκείν/α δηαξξνήο, ζα 
επηζθεπαζζεί ε δεκηά θαη ζα επαλαιεθζεί ε δνθηκή. 
 
3.5.3 Κπξίσο δνθηκαζία πίεζεο 
 
Δάλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο χδαηνο, 
επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκή ππφ πίεζε. 
 
Ζ εθαξκνζηέα πίεζε δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ κειέηε ή νξίδεηαη ζε 150% ηεο 
νλνκαζηηθήο πίεζεο (ΡΝ) ησλ ζσιήλσλ. 
 
Καηά ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο πίεζεο ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ απνθπγή 
δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ αέξα. 
 
Ζ νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 12 ψξεο. 
 
Ζ θπξίσο δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο εάλ δελ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε απφ 
0,10 atm θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο ηνπ δηθηχνπ. 
 
Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ νξίνπ απηνχ ειέγρεηαη νπηηθά ε 
ζσιήλσζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ δηαξξνψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαξξνέο 
επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή. Δάλ δελ εληνπηζζνχλ 
δηαξξνέο χδαηνο, παξά ην φηη πξνζηίζεληαη πνζφηεηεο χδαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 
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πίεζεο, ζεκαίλεη φηη έρεη εγθισβηζζεί αέξαο ζην δίθηπν, νπφηε απαηηείηαη εθθέλσζε θαη 
επαλάιεςε ηεο δνθηκήο. 
 
3.5.4 Γεληθή δνθηκαζία  
 
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο ζα επαλαπιεξψλεηαη πιήξσο ην 
φξπγκα θαηά ηκήκαηα, ρσξίο φκσο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ 
ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θπξίσο δνθηκαζία πίεζεο. 
 
Καηά ηελ θάζε απηή ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ζε επίπεδα κηθξφηεξα ηεο 
νλνκαζηηθήο πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ πίεζεο (ε πηψζε πίεζεο ζα θαίλεηαη απφ ηα 
καλφκεηξα). 
 
Μεηά ηελ ηκεκαηηθή επαλαπιήξσζε ησλ νξπγκάησλ, νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ 
ηειηθή δνθηκαζία µε πίεζε ίζε πξνο 150% ηεο νλνκαζηηθήο. 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νπηηθφ έιεγρν ησλ 
ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηελ θπξίσο δνθηκή πίεζεο. 
 
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ 
ησλ ηκεκάησλ θελά. 
 
3.5.5 Πξσηφθνιιν δνθηκαζηψλ  
 
Γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη απνηειεζκάησλ δνθηκαζηψλ ζα θαηαξηίδνληαη 
πξσηφθνιια πνπ ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ. 
 
 

3.6 Πιύζε θαη απνζηείξσζε δηθηύνπ (γηα δίθηπα ύδξεπζεο) 
 
Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο γεληθήο δνθηκαζίαο ζα εθηειεζηεί ε πιχζε ησλ αγσγψλ, 
έηζη ψζηε λα θαζαξίζνπλ νη ζσιήλεο απφ μέλα θαη θπξίσο ιεπηφθνθθα πιηθά. 
 
Σν λεξφ πιχζεο ζα είλαη πφζηκν θαη ζα δηνρεηεχεηαη ζηηο ζσιελψζεηο απφ ην έξγν θεθαιήο 
ηνπ δηθηχνπ. Ζ εθθέλσζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη απφ ηνπο εθθελσηέο. Οη πιχζεηο ζα 
επαλαιακβάλνληαη κέρξη λα επηηεπρζεί απφιπηε δηαχγεηα ηνπ εθξένληνο λεξνχ, ην νπνίν ζα 
πξέπεη λα είλαη θαζαξφ, ρσξίο θφθθνπο άκκνπ ή άιια αησξνχκελα ζπζηαηηθά. 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιχζεο ηνπ ην δίθηπν, απνζηεηξψλεηαη µε ηελ πξνζζήθε ζην 
λεξφ πιήξσζεο θαηάιιεισλ απνιπκαληψλ ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
(π.ρ. ριψξην). Σν δηάιπκα ρεκηθψλ πξνζζέησλ ζα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη ζα 
παξακείλεη επί 3σξν ηνπιάρηζηνλ . Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ, φιεο 
νη δηθιείδεο θιπ. ζα είλαη θιεηζηέο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ 3ψξνπ, ζα γίλεη έθπιπζε ησλ 
ζσιήλσλ µε ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ ηνπ νηθηζκνχ. 
 
Μεηά ηελ εθ λένπ απφπιπζε ηνπ δηθηχνπ µε θαζαξφ λεξφ ζα ιεθζνχλ δείγκαηα λεξνχ απφ 
4 δηαθνξεηηθά ζεκεία απηνχ θαζψο θαη απφ ζεκεία ηπρφλ πθηζηάκελνπ παιαηνχ δηθηχνπ 
θνληά ζην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηνπ λένπ. ηα εληφο ηνπ λένπ δηθηχνπ ζεκεία ην πνζνζηφ 
ειεχζεξνπ ρισξίνπ ζα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ηνπ λεξνχ 
ηνπ νηθηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν φξνο απηφο δελ πιεξνχηαη, πξέπεη λα γίλεη λέα έθπιπζε 
φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λέα δεηγκαηνιεςία, έσο φηνπ εθπιεξσζεί ε παξαπάλσ 
απαίηεζε. 
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4. Απαηηήζεηο πνηνηηθώλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαιαβή  
 

 Έιεγρνο δειηίσλ απνζηνιήο ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ. 

 Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ θαη 
ζπλδεζκνινγίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 Έιεγρνο πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πηέζεσο. 

 Έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα µε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ψζηε 
λα δηαπηζησζεί εάλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί φια ηα πξνβιεπφκελα εμαξηήκαηα θαη εάλ 
έρνπλ ηεξεζεί επαθξηβψο νη θιίζεηο (πεξίπησζε δηθηχσλ βαξχηεηαο). 

 Δμαξηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε δελ ζα γίλνληαη 
απνδεθηά θαη ζα δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζεο απηψλ µε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

5. Πεξηιακβαλόκελεο δαπάλεο 
 
ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ γηα ηνπο ζσιήλεο πνιπαηζπελίνπ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα 
φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε θαηά ηα παξαπάλσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, 
εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 
 
Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά, αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, νη δαπάλεο γηα: 
 
 Σελ δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραληθψλ κέζσλ, 

πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ 
 Σελ πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ θζνξά ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ απφ πνιπζαηζπιέλην  
 Σηο θάζε είδνπο δαπάλεο κεηαθνξψλ θαη θνξηνεθθνξηψζεσλ απφ ην εξγνζηάζην 

ζην εξγνηάμην θαη απφ εθεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
 Σελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο εηδηθψλ ηεκαρίσλ απηψλ 

εληφο ηνπ νξχγκαηνο κεηά ησλ απαηηνπκέλσλ ηνκψλ θαη ηνξλεχζεσλ 
 Σηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ δηέιεπζε ησλ ζσιήλσλ απφ ηα ηερληθά έξγα.  
 Σηο δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο ησλ ζσιήλσλ 
 Σελ παξνρή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ, εθνδίσλ, πιηθψλ θαη εξγαζίαο 
 Σηο θάζε είδνπο ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ  
 Σα εηδηθά ηεκάρηα απφ ρπηνζίδεξν θαζψο θαη νη ρπηνζηδεξνί ζσιήλεο κηθξνχ 

κήθνπο φπνπ απηνί απαηηεζνχλ 
 
ηηο παξαπάλσ ηηκέο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ζψκαηα αγθχξσζεο, ν εγθηβσηηζκφο κε 
άκκν ή ην ζθπξφδεκα εγθηβσηηζκνχ πνπ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο. 
 
Δπίζεο, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πιχζεο/ απνιχκαλζεο ηνπ δηθηχνπ, νη νπνίεο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα (φηαλ πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζή ηνπο), αλά km δηθηχνπ. 
 

6. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή ζσιελώζεσλ από πνιπαηζπιέλην 
 
Ζ επηκέηξεζε ησλ ζσιήλσλ ηνπ δηθηχνπ κνλίκσλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη βάζεη ηνπ 
πξαγκαηηθνχ κήθνπο ζε κέηξα κήθνπο ησλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην πνπ 
εγθαηαζηάζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ρσξηζηά θαηά 
νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα κήθε ησλ ζσιελψζεσλ ζα επηκεηξψληαη αμνληθά ρσξίο λα 
αθαηξνχληαη ηα κήθε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 
 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη βάζεη ησλ παξαπάλσ επηκεηξεζέλησλ ζπλνιηθψλ κεθψλ ζσιήλσζεο 
γηα θάζε πξνβιεπφκελε νλνκαζηηθή δηάκεηξν κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο κνλάδεο ηνπ 
ηηκνινγίνπ. 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 9 
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΗΜΔΝΣΟΧΛΖΝΧΝ 

 

 

1. Αληηθείκελν 
 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο είλαη ε θαηαζθεπή ππνγείσλ δηθηχσλ 
βαξχηεηαο γηα ηελ απνρέηεπζε νκβξίσλ, απφ ηζηκεληνζσιήλεο άνπινπο ή νπιηζκέλνπο µε 
ή ρσξίο πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε. 
 

2. Κξηηήξηα απνδνρήο ελζσκαηνύκελσλ πιηθώλ  
 

2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηζηκεληνζσιήλσλ 
 
Οη ηζηκεληνζσιήλεο θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 άνπινη: θαηεγνξίεο Α1 (ζπλήζνπο αληνρήο) θαη Α2 (εμαηξεηηθήο αληνρήο) µε 
ζχλδεζε δηα ηφξκνπ - εληνξκίαο (ηεο παιαηάο Π.Σ.Π. Σ110 ηνπ ΤΠΔΥΩ∆Δ). 

 νπιηζµέλνη: ζσιήλεο µε θψδσλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην θαηεγνξηψλ I, II, III, IV θαη 
V, µε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα µε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Δ∆2α/02/44/Φ 
1.1/84 (ΦΔΚ 253/ηΒ/84). Απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο ζπλήζεηο είλαη νη IΗ, IIΗ θαη IV νη 
νπνίεο έρεη επηθξαηήζεη λα ραξαθηεξίδνληαη σο ζεηξέο 75, 100 θαη 150 (ν αξηζκφο 
ππνδειψλεη ην θνξηίν ζξαχζεσο ζε Ν/m αλά mm δηακέηξνπ αγσγνχ). 

 Δηδηθή θαηεγνξία νπιηζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ απνηεινχλ νη ζσιήλεο πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε µε ηερληθέο ρσξίο επηθαλεηαθή εθζθαθή (trenghless 
techniques). 

 
Ζ θαηεγνξία ησλ ζσιήλσλ (ηχπνο θαη πάρνο ηνηρσκάησλ ηνηρσκάησλ) θαζψο θαη ν 
ηξφπνο εγθηβσηηζκνχ ηνπο ζα θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
Οη πξνθαηαζθεπαζκέλνη ηζηκεληνζσιήλεο παξάγνληαη µε δνλεηηθέο ή θπγνθεληξηθέο 
κεζφδνπο ζε εξγνζηαζηαθέο ή εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο. 
πλήζσο εθακφδνληαη ηερληθέο επηηάρπλζεο ηεο σξίκαλζεο µε ρξήζε αηκνχ. 
 
Οη ηζηκεληνζσιήλεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ παξαδίδνληαη θαηά θαλφλα ζε ηεκάρηα κήθνπο 
1,0 m. Οη νπιηζκέλνη ζσιήλεο δηαηίζεληαη θαη ζε κήθε 2,0 m ή 2,5 m. 
 
ηηο πεξηπηψζεηο δηθηχσλ δηεξρνκέλσλ απφ δηαβξσηηθά εδάθε ή θνληά ζηελ ζάιαζζα 
ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηζηκεληνζσιήλσλ µε εζσηεξηθή ή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία (αζθαιηηθή 
ή επνμεηδηθή). 
 
Γηα ηνπο ζσιήλεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα έρεη ηζρχ ε «Πξνδηαγξαθή σιήλσλ απφ 
Οπιηζκέλν θπξφδεκα µε ή ρσξίο Πξνζηαηεπηηθή Δπέλδπζε γηα Μεηαθνξά Οηθηαθψλ 
Λπκάησλ, Βηνκεραληθψλ Απνβιήησλ θαη Οκβξίσλ» (Τπνπξγηθή Απφθαζε Δ∆2α/02/44/Φ 
1.1/84) (ΦΔΚ 253/ηΒ/84), ε νπνία θαζνξίδεη ηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο, 
ηηο αλνρέο νλνκαζηηθψλ δηαζηάζεσλ θαη ηηο 
απαηηνχκελεο δνθηκέο αληνρήο θαη πδαηνπεξαηφηεηαο. 
 
ρεηηθά πξφηππα: 
EN 598:1994 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage 

application - Requirements and test methods -- σιήλεο, εηδηθά 
ηεκάρηα, εμαξηήκαηα θαη ζχλδεζκνί ηνπο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν γηα 
απνρεηεπηηθέο εθαξκνγέο- Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο. 

 
ΔΝ 1916:2002 Concrete pipes and fittings,  unreinforced, steel fibre and reinforced. 

Σζηκεληνζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα, απφ άνπιν, ηλνπιηζκέλν ή 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 



 - 28 - 

 
ΔΝ 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints 

and fittings -- Κνηλέο απαηηήζεηο γηα ζσιήλεο πίεζεο απφ 
ζθπξφδεκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδέζκσλ θαη 
εμαξηεκάησλ. 

ΔΝ 12763:2000 Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings - 
Dimensions and technical terms of delivery -- σιήλεο θαη 
εμαξηήκαηα ηλνηζηκέληνπ γηα ζπζηήκαηα απνξξνήο θηηξίσλ - 
Γηαζηάζεηο θαη ηερληθνί φξνη παξάδνζεο. 

 
ASTM C497-04 Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or 

Tile. 
 
Πξνζθάησο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ην πξφηππν ΔΝ 1916:2002: Concrete pipes and fittings, 
unreinforced, steel fibre and reinforced. Σζηκεληνζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα, απφ άνπιν, 
ηλνπιηζκέλν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ ππεξηζρχνπλ φισλ 
ησλ πξνεγνπκέλσλ. 
 
Οη πξνζθνκηδφκελνη ζην εξγνηάμην πξνθαηαζθεπαζκέλνη ζσιήλεο πξνο εγθαηάζηαζε ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ απφ ηα νπνία ζα 
πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο γηα εθάζηε θαηεγνξία 
ζσιήλσλ, αφπισλ, νπιηζκέλσλ, επελδεδπκέλσλ θαη µε. 
 
Ζ Τπεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη πξφζζεηεο δνθηκέο επί ηπραίσλ δεηγκάησλ 
πξνζθνκηζζέλησλ ζσιήλσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο 
δηεπθνιχλζεηο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. 
 

2.2 Παξαγσγή/θαηαζθεπή ηζηκεληνζσιήλσλ 
 
Οη εξγνζηαζηαθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηζηκεληνζσιήλσλ: 

 ζα εθαξκφδνπλ κεζφδνπο πιήξνπο ειέγρνπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε φια 
ηα ζηάδηα απηήο, ππφ ηελ επνπηεία Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ. 

 ζα  δηαζέηνπλ πιήξσο  εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην  δνθηκψλ ησλ ζσιήλσλ ζε  θάζε  
θάζε παξαγσγήο ηνπο. 

 ζα εθαξκφδνπλ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 
9002:2000 απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα δηαπίζηεπζεο (EQNET). 

 
Ζ πξνθαηαζθεπή ζσιήλσλ ζην εξγνηάμην επηηξέπεηαη µφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε 
ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο 
θαη δνθηκψλ ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ. 
 
Οη αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζθπξφδεκα κπνξεί λα είλαη θαη ρπηνί επί ηφπνπ, εάλ απηφ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. 
 
Ζ θαηαζθεπή ρπηψλ ζσιελσηψλ αγσγψλ κπνξεί ελαιιαθηηθά λα γίλεη µε πλεπκαηηθφ ηχπν 
(θνπζθσηφ θαινχπη) ή ιπφκελνπο μπιφηππνπο / ζηδεξφηππνπο, µε εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο 
ζθπξνδέκαηνο, ηεο δηάηαμεο ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ θαη ηνπ πάρνπο ηνηρψκαηνο πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. 
 
Γηα ηελ ζθπξνδέηεζε επί ηφπνπ ησλ ζσιήλσλ έρνπλ εθαξκνγή ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Σ.Π. 
10. 
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2.3 Τιηθά θαηαζθεπήο ηζηκεληνζσιήλσλ 
 
2.3.1 Σζηκέλην 
 
Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ηζηκέλην ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 
θπξνδέκαηνο (Κ.Σ..), ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 1971 θαη ηεο Πξνδηαγξαθήο ζσιήλσλ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα µε ή ρσξίο πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε γηα κεηαθνξά νηθηαθψλ 
ιπκάησλ, βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη νκβξίσλ (ΦΔΚ 253/ηΒ/84). 
Δάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Μειέηε, γηα ηνπο αγσγνχο νκβξίσλ ζα 
επηιέγεηαη ηζηκέλην θαηεγνξίαο CEΜ I θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1:2000. 
 
Γηα αγσγνχο εληφο δηαβξσηηθψλ εδαθψλ ζα επηιέγεηαη ηζηκέλην θαηεγνξίαο IV 45 
SR (sulfate resistant: αλζεθηηθφ ζηα ζεητθά). Ζ ρξήζε ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζην ζείν ζα 
πηζηνπνηείηαη µε εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ηεκαρίσλ ζσιήλα ( π.ρ. µε θξπζηαιινγξαθηθή 
αλάιπζε µε πεξίζιαζε αθηίλσλ Υ, ρεκηθή αλάιπζε, θαζκαηνκεηξία αηνκηθήο 
απνξξφθεζεο ή 
άιιε δφθηκε κέζνδν). 
 
Ζ ειάρηζηε πνζφηεηα ηζηκέληνπ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζσιήλσλ ζπληζηάηαη λα είλαη 350 
kg αλά θπβηθφ κέηξν ζθπξνδέκαηνο. 
 
2.3.2 Αδξαλή  
 
Σα αδξαλή πιηθά ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.. θαη ηεο «Πξνδηαγξαθήο σιήλσλ 
απφ Οπιηζκέλν θπξφδεκα µε ή ρσξίο Πξνζηαηεπηηθή Δπέλδπζε γηα Μεηαθνξά Οηθηαθψλ 
Λπκάησλ,  Βηνκεραληθψλ Απνβιήησλ θαη Οκβξίσλ» (ΦΔΚ 253/Β/84). 
 
Θα είλαη ζθιεξά, αζβεζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο, µε ειεγκέλε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε θαη 
κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε παηπάιε. Ο κέγηζηνο θφθθνο αδξαλψλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 20 
mm. Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε ελ γέλεη ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
ζα θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο αλάινγα µε ηελ δηάκεηξν ή /θαη 
ην πάρνο ηνηρψκαηνο ησλ ζσιήλσλ. 
 
2.3.3 Οπιηζκφο  
 
Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο νπιηζκφο S 400s ή S 500s ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ.. θαη 
ηεο αληίζηνηρεο Σ.Π. 13. 
 
Ο νπιηζκφο ζα θαζνξίδεηαη µε βάζε ηελ απαηηνχκελε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ ζσιήλσλ, 
είηε απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ (πεξίπησζε ρπηψλ επί ηφπνπ ζσιήλσλ) είηε κεηά απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο δνθηκέο ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο (πξνθαηαζθεπαζκέλνη ζσιήλεο 
δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ). 
 
Οη βαζηθέο απαηηήζεηο δηακφξθσζεο ηνπ εθάζηνηε απαηηνχκελνπ νπιηζκνχ είλαη νη εμήο: 
 
Ο νπιηζκφο ζα είλαη κνξθήο θισβνχ (κνλήο ή δηπιήο) µε πεξηθεξεηαθέο θαη δηακήθεηο 
ξάβδνπο. Οη ξάβδνη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ νπιηζκνχ ζα πξνζδέλνληαη µε ηηο δηακήθεηο 
ξάβδνπο νη νπνίεο ζα επεθηείλνληαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ ζσιήλα, θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
αλαβνιείο (απνζηάηεο, spacers) θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ πξνβιεπφκελε 
επηθάιπςε, ε νπνία δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 25 mm. 
 
Ζ εμσηεξηθή εζράξα ηνπ νπιηζκνχ ζα επεθηείλεηαη κέρξη ηα άθξα ηνπ ζσιήλα, ηα νπνία 
(ηφζν ν θψδσλαο φζν θαη ην αξζεληθφ άθξν) ζα θέξνπλ πξφζζεην νπιηζκφ ελίζρπζεο. 
 
Οη ζσιήλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ ζε δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ή 
πιεζίνλ ηεο ζάιαζζαο ζπληζηάηαη λα είλαη δηακνξθσκέλνη µε πάρνο επηθάιπςεο νπιηζκνχ 
ηνπιάρηζηνλ 35 mm. 
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Ζ δηάκεηξνο ησλ δηακήθσλ ξάβδσλ (ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο µε ηνλ θχξην νπιηζκφ) ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ Φ6 θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα 30 cm. 
 
2.3.4 θπξφδεκα  
 
Σν ζθπξφδεκα ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο «Πξνδηαγξαθήο σιήλσλ απφ Οπιηζκέλν 
θπξφδεκα ή ρσξίο Πξνζηαηεπηηθή Δπέλδπζε γηα Μεηαθνξά Οηθηαθψλ Λπκάησλ, 
Βηνκεραληθψλ Απνβιήησλ θαη Οκβξίσλ» (ΦΔΚ Β 253/84). 
Ζ θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ C20/25. Γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο 
εθαξκνγψλ  
κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ε πξνζζήθε πξνζκίθησλ ζην ζθπξφδεκα ή / θαη 
εθαξκνγή ζθπξνδέκαηνο C30/37. 
  
Γεληθά ην ζθπξφδεκα ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 350 kg ηζηκέλην αλά m

3
 θαη ν ιφγνο λεξνχ 

πξνο ηζηκέλην δελ ζα ππεξβαίλεη ην 0,45. 
 
ηελ πεξίπησζε εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη 
ειέγρσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη ζχκθσλε µε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ Κ.Σ.. Ζ 
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εμαζθαιίδεη πιήξε θαη νκνηφκνξθε αλάκημε 
θαη ζηαζεξή πνηφηεηα φισλ ησλ κεηγκάησλ (ραξκαληψλ), θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
αλακηθηήξεο ειεθηξνληθψο ειεγρφκελνη, µε' δηάηαμε πξνζδηνξηζκνχ ηεο πεξηερφκελεο 
πγξαζίαο ησλ αδξαλψλ θαη απηφκαηεο ξχζκηζεο ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ θαη µε δπλαηφηεηα 
έθδνζεο δειηίνπ ζχλζεζεο ηνπ κίγκαηνο απφ εθηππσηή. 
 
Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ ζα δηαηεξεί πιήξεο αξρείν (εκεξνιφγην) 
θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ σλ δνθηκψλ αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζψο θαη ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ αδξαλψλ. 
 

2.4 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζσιήλσλ  
 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ησλ νπιηζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ αληηζηνηρεί ζηελ εζσηεξηθή 
δηάκεηξν θαη δίλεηαη ζηνπο πίλαθεο ηεο «Πξνδηαγξαθήο σιήλσλ απφ Οπιηζκέλν 
θπξφδεκα µε ή ρσξίο Πξνζηαηεπηηθή Δπέλδπζε γηα Μεηαθνξά Οηθηαθψλ Λπκάησλ, 
Βηνκεραληθψλ Απνβιήησλ θαη Οκβξίσλ» (ΦΔΚ 253/ηΒ/84). 
 
Γίλνληαη απνδεθηέο φιεο νη δηάκεηξνη νπιηζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ πνπ αλαθέξνληαη 
ζηνπο πίλαθεο ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο θαη ζπλνδεχνληαη θαη απφ ζηαηηθή κειέηε. 
 
2.4.1 Πάρνο ηνηρσκάησλ  
 
ην ΦΔΚ 253 νη ηζηκεληνζσιήλεο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα µε ην πάρνο 
ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπο σο θάησζη: 

 Σνίρσκα Α: Λεπηφ ηνίρσκα  

 Σνίρσκα Β: Μεζαίνπ πάρνπο ηνίρσκα 

 Σνίρσκα Γ: Μεγάινπ πάρνπο ηνίρσκα  
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2.4.2 Αλνρέο δηαζηάζεσλ 
 
Ζ απνδεθηή δηαθνξά κήθνπο κεηαμχ δχν αληηδηακεηξηθψλ γελεηεηξψλ ηνπ ζσιήλα, 
ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα ζην ΦΔΚ 253/84, έρεη σο εμήο: 

 

Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο (mm) Απνδεθηή δηαθνξά κήθνπο 

αληηδηακεηξηθώλ γελεηεηξώλ (mm) 

300 - 600 6 mm 

600 - 1500 10 mm 

1650 - 2100 16 mm 

2250 θαη άλσ  19 mm 

 

 
2.4.3 Απφθιηζε απφ ηελ επζπγξακκία  
 
Ζ κέγηζηε απνδεθηή απφθιηζε απφ ηελ επζπγξακκία κεηξνχκελε θαηά γελέηεηξα 

θαζνξίδεηαη ζε 5 mm αλά ηξέρνλ κέηξν κήθνπο ζσιήλα. 

 

2.5 Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηζηκεληνζσιήλσλ  

 

Αληνρή ζε αληηδηακεηξηθή ζιίςε θαηά ηελ κέζνδν ησλ ηξηώλ αθκώλ µε ηελ δνθηκή 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Πξφηππε Μέζνδν ASTM C497-04. Σν θνξηίν ζξαχζεο ηνπ ζσιήλα 

δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ην θαζνξηδφκελν ζηνπο πίλαθεο ηνπ ΦΔΚ 253 Β/84 γηα ηελ 

θαηεγνξία ηνπ ζσιήλα: ρεηηθφ πξφηππν ASTM C497-04 θαη ΔΝ 1916:2002. 

 

Ταηναπνξξνθεηηθόηεηα ζθπξνδέκαηνο. Ζ δνθηκή εθηειείηαη επί δχν δνθηκίσλ 

πξνεξρφκελσλ απφ ην ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα, ρσξίο νπιηζκφ, ειάρηζηεο κάδαο 0,10 kg, 

απαιιαγκέλα απφ εκθαλείο ξσγκέο. Ζ πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα δελ ζα ππεξβαίλεη ην 9% 

(βάξνο απνξξνθνχκελνπ λεξνχ σο πξνο ην βάξνο απνμεξακέλνπ δείγκαηνο). ρεηηθφ 

πξφηππν ASTM C497-04 (κέζνδνο Α). 

 

Τδαηνπεξαηόηεηα ζσιήλσλ. Ζ δνθηκή γίλεηαη ζχκθσλα µε ηελ Πξφηππε Μέζνδν ASTM 

C497 Μ (§ 7.5.1.). Καηά ηελ δνθηκή απηή ν ζσιήλαο ππνβάιιεηαη επί 10 min ζε 

πδξνζηαηηθή πίεζε 70 kPa. Ζ εκθάληζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα πγξψλ θειίδσλ ή 

κεκνλσκέλσλ ζηαγφλσλ δελ ζεσξείηαη δηαξξνή. 

 

Γηα λα γίλεη δεθηή µηα παξηίδα ζσιήλσλ, φια ηα δνθίκηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηηο 

παξαπάλσ ηξεηο δνθηκέο ζα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην 

απφ ηα δνθίκηα δελ θαιχπηεη µία εθ ησλ απαηηήζεσλ ε δνθηκή ζα επαλαιακβάλεηαη µε δχν 

επηπξφζζεηα δνθίκηα, απφ ηελ ίδηα παξηίδα ζσιήλσλ. 

 

2.6 Διαζηηθνί δαθηύιηνη - θξάγηζε αξκώλ  

 

Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζπλζεηηθφ 

ειαζηηθφ, θπθιηθήο ή ζχλζεηεο δηαηνκήο, θαη ζα είλαη ζπκπαγείο, νκνηνγελείο θαη ρσξίο 

αηέιεηεο, πφξνπο θαη θνπζθάιεο. Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ησλ 

δαθηπιίσλ έρεη εθαξκνγή ην πξφηππν: 

 
ΔΝ 681-1:1996:  Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used 

in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- 
Διαζηνκεξή ζηεγαλσηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά ζηεγάλσζεο 
ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο - 
Μέξνο 1: Βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ. 
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Γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ζε εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα, 

πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα θαη γήξαλζε ηζρχεη ην πξφηππν: 

 

ASTM C443Μ  Standard specification for joints for concrete pipe and manholes, 
using rubber gaskets (metric): Πξφηππε πξνδηαγξαθή αξκψλ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θαη θξεαηίσλ µε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο (κεηξηθφ 
ζχζηεκα). 

 

ρεηηθά Βξεηαληθά Πξφηππα: 

BS 903-0:2003       Physical testing of rubber. General -- Φπζηθνί έιεγρνη ειαζηηθνχ. 
Γεληθφηεηεο. 

 

Δάλ πξνβιέπεηαη θαη ζθξάγηζε ηνπ αξκνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ειαζηνκεξή πιηθά ςπρξνχ 

βνπιθαληζκνχ, δχν ζπζηαηηθψλ, ζνπιθηδηθήο ή πνιπνπξεζαληθήο βάζεο, µε ηα αθφινπζα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

- Να µελ απνθνιιψληαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ππφ εζσηεξηθή πίεζε 
300 kPa (3,0 atm). 

- Να δηαζέηνπλ ηθαλφηεηα επαλαθνξάο 85% κεηά απφ επηκήθπλζε θαηά 100% επί 24 
ψξεο. 

 

Ηζρχνληα πξφηππα δνθηκψλ: 

DIN 52453-2:1977-09       Testing  of sealing  compounds  for sealing  and  glazing   in   
building constructions; Migration of binder, paper filter method -- 
Έιεγρνη ζθξαγηζηηθψλ πιηθψλ αξκψλ θαη παινζηαζίσλ δνκηθψλ 
θαηαζθεπψλ. Πξνζδηνξηζκφο απσιεηψλ ζπλδεηηθνχ πιηθνχ µε ηελ 
κέζνδν ηνπ ράξηηλνπ θίιηξνπ. 

 
EN ISO 11600:2004-04    Building construction - Jointing products - Classification and 

requirements for sealants (ISO 11600:2002). Γνκηθέο θαηαζθεπέο. 
Πξντφληα αξκψλ. Καηεγνξηνπνίεζε θαη απαηηήζεηο γηα ηα 
ζθξαγηζηηθά. 

 

2.7 Πξνζηαζία ζσιήλσλ από ρεκηθέο επηδξάζεηο  

 

Οη νπιηζκέλνη ηζηκεληνζσιήλεο δηαηίζεληαη µε εζσηεξηθή ή /θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία γηα 
ηηο πεξηπηψζεηο δηθηχσλ αθαζάξησλ ή βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ή δηθηχσλ δηεξρφκελσλ 
απφ δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ζε δψλεο µε πςειφ ππφγεην νξίδνληα ή πιεζίνλ ηεο 
ζάιαζζαο. 

 

Οη πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ πξνζζήθε ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζην 

ζείν (SR) ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηεο δψλεο ησλ ζσιήλσλ. 

 

Οη ζπλήζεηο ηχπνη πξνζηαζίαο θαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ζα πιεξνχληαη έρνπλ σο 

εμήο: 

 
α.  Δζσηεξηθή πξνζηαζία µε επάιεηςε µε επνμεηδηθή ξεηίλε 
 
 Θα είλαη ηζφπαρε θαη ζα εθαξκφδεηαη ζε ηξεηο ζηξψζεηο πάρνπο απφ 0,30 έσο 

0,50 mm αθνχ πξνεγνπκέλσο ν ζσιήλαο θαζαξηζηεί επηκειψο θαη απαιιαγεί 
πιήξσο απφ ζθφλεο θιπ. 

 

 Θα θαιχπηνληαη πιήξσο θαη νη επηθάλεηεο ησλ άθξσλ ησλ ζσιήλσλ. 
 

 Σν πάρνο ηεο επέλδπζεο κεηξάηαη µε παρχκεηξν αθξηβείαο. 
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 Οη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ησλ ηζηκεληνζσιήλσλ µε επνμεηδηθέο ξεηίλεο 
πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζην πξναλαθεξζέλ ΦΔΚ 253Β/84. 

 
β.  Δθαξκνγή αινπκηλνχρνπ ηζηκέληνπ ζχκθσλα µε ηελ Πξνδηαγξαθή BS 
 
γ.  Υπηέο απηνεπηπεδνχκελεο ξεηίλεο επνμεηδηθεο βάζεο ηξηψλ ζπζηαηηθψλ πάρνπο 2-3 

mm. 
 
δ.  Δπέλδπζε ηζηκεληνζσιήλσλ µε θχιια πνιπαηζπιελίνπ θαηά ην ζηάδην 

παξαγσγήο ησλ ζσιήλσλ ζην εξγνζηάζην. Δθαξκφδνληαη θχιια 
πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 3,00 mm ή κεγαιχηεξνπ, ηα νπνία ζηελ επηθάλεηα 
επαθήο ηνπο µε ην ζθπξφδεκα θέξνπλ θσλνεηδείο απνιήμεηο αγθχξσζεο 
(ζπλήζσο 400 ηεκάρηα αλά m

2
 επηθαλείαο: θάλλαβνο 5 x 5 cm). 

  
 Ζ ηερληθή απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηνπο ρπηνχο επί ηφπνπ ζσιήλεο, µε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 
πηπρψζεσλ απφ εγθισβηζκφ αέξα. 

 
 Σππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ αγθχξσζεο: 

- Αληνρή ζε εθειθπζκφ (εμνιθπζε) ≥ 1000 Ν (100 kg) αλά αγθχξην 
- Αληνρή ζε δηάηκεζε ≥ 7000 Ν (700 kg) αλά αγθχξην 

 
Σα θχιια ηεο επέλδπζεο θαηά κήθνο ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ αξκνχ ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα 
µε ζεξκηθέο κεζφδνπο (απηνγελήο ζπγθφιιεζε ρσξίο ίρλε ξαθήο) γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ζηεγαλφηεηαο. 
 
Ηζρχνληα πξφηππα γηα ηα θχιια πνιπαηζπιελίνπ: 
DIN 16925:06.87  High Density Polyethylene (HDPE) Extruded Sheet; Technical 

Delivery Conditions. -- Φχιια πνιπαηζπιελίνπ πςειήο ππθλφηεηαο 
δη΄ εμσζήζεσο. Σερληθνί φξνη παξάδνζεο. 

 
DIN ΔΝ 1610:1979  Construction and testing ofr drains and sewers -- Καηαζθεπή θαη 

δνθηκέο θαη νκβξίσλ θαη απνρεηεχζεσλ. 
 
ΔΝ 12201-1:2003  Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 

1: General -- πζηήκαηα ζσιελψζεσλ πδξνδφηεζεο απφ 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο. 

 

Οη ζσιήλεο µε πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο/ επηζηξψζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ γηα ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαη ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπο. 

 

Σα πηζηνπνηεηηθά ζα αλαθέξνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ζηηο κεηξήζεηο ηνπ πάρνπο ηεο 

επέλδπζεο, ηεο πξφζθπζεο θαη ηεο αληνρήο ζε φμηλν θαη ζε αιθαιηθφ πεξηβάιινλ. 

 

3.       Δγθαηάζηαζε/Καηαζθεπή ζσιήλσλ - Απαηηήζεηο πεξαησκέλεο εξγαζίαο  

 

3.1 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ 

 

Οη πξνθαηαζθεπαζκέλνη ζσιήλεο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη µε πξνζνρή γηα 

ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε δεκηάο. 
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Δπηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: 

α.  Απαγνξεχεηαη ε εθθφξησζε µε πηψζε. 

β.  Ο ρεηξηζκφο ησλ ζσιήλσλ (αλχςσζε - θαηαβηβαζκφο) ζα γίλεηαη µε αλπςσηηθά 

κέζα (γεξαλνχο ή εθζθαθείο) εθνδηαζκέλα µε εηδηθφ άγγηζηξν αλάξηεζεο ζσιήλσλ. 

γ.  Οη ζσιήλεο ζα ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο µε ηαθαξίεο γηα ηελ 

απνθπγή κεηαθηλήζεσλ θαη θξνχζεσλ. 

δ.  Οη ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη ζε νκαιφ έδαθνο ή επί ζηξψζεσο γαησδψλ ή 

ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ ρσξίο κεγάινπο ιίζνπο θαη ζα αζθαιίδνληαη έλαληη 

νιηζζήζεσο µε παξεκβνιή θαηάιιεισλ εκπνδίσλ. 

 

3.2    Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ  

 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη επί ηνπ ππνζηξψκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

κειέηε. 

 

Οη πξνθαηαζθεπαζκέλνη ζσιήλεο µε ηφξκν/εληνξκία εδξάδνληαη θαηά θαλφλα επί 

ππνζηξψκαηνο απφ ηζρλφ ζθπξφδεκα (θνηηφζηξσζε C 8/10 ή C 10/12). 

 

Κνηηφζηξσζε απαηηείηαη επίζεο θαη γηα ηνπο θαηαζθεπαζκέλνπο επί ηφπνπ ζσιήλεο (είηε 

δηακνξθψλνληαη µε πλεπκαηηθνχο ηχπνπο είηε µε ιπφκελνπο ζπκβαηηθνχο μπιφηππνπο ή 

ζηδεξφηππνπο). 

 

Ζ γεσκεηξηθή αθξίβεηα ηεο ζηάζκεο ηεο θνηηφζηξσζεο είλαη νπζηψδεο γηα ηελ πδξαπιηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε. Απαηηείηαη σο εθ 

ηνχηνπ ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ κεθνηνκηθψλ θιίζεσλ 

(π.ρ. ηνπνζέηεζε ζε ηαθηέο απνζηάζεηο παζζάισλ επηζήκαλζεο µε ρξσκαηηζκέλε ηελ 

ζηάζκε αλαθνξάο ή ρξήζε ζπζηεκάησλ νπηηθήο θαζνδήγεζεο laser). 

 

Οη ζσιήλεο µε θψδσλα εδξάδνληαη θαηά θαλφλα επί ζθπξνδέκαηνο πνπ δηακνξθψλεηαη 

εληαίν ζηνλ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο πξνβιεπφκελεο θιίζεηο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ 

ζσιήλσλ γίλεηαη ζπλήζσο απφ ηα θαηάληε πξνο ηα αλάληε, νη δε ζσιήλεο δηαηάζζνληαη 

έηζη ψζηε νη θψδσλεο λα επξίζθνληαη αλάληε θαηά ηελ ξνή. 

 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα αλαζθάπηεηαη ηνπηθά ην ππφζηξσκα γηα λα εηζρσξήζεη ε 

πξνεμνρή ηνπ θψδσλα. 

 

Οη ηζηκεληνζσιήλεο µε θψδσλα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο µε εθαξκνγή ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θψδσλα. 

 

Ο ειαζηηθφο δαθηχιηνο εθαξκφδεηαη ζηελ εγθνπή πνπ ππάξρεη θαη ν ζσιήλαο πξνσζείηαη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ θψδσλα πξηλ απφ ηνλ πξνεγνχκελε ήδε ηνπνζεηεκέλν ζσιήλα µε 

θαηάιιειεο κεραληθέο ή πδξαπιηθέο δηαηάμεηο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο δχλακεο 

πξνψζεζεο ζα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή κνλνκεξνχο θφξηηζεο 

ηεο κνχθαο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζξαχζε. Ζ θφξηηζε ζα είλαη ηζνθαηαλεκεκέλε ζε 

φιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ θψδσλα. 

 

Ο αξκφο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζπνλδχισλ ζα ζθξαγίδεηαη µε 

εηδηθά ειαζηνκεξή πιηθά εζσηεξηθά ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ δηακέηξσλ θαη εμσηεξηθά 

ζηελ πεξίπησζε κηθξψλ δηακέηξσλ. 
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3.3 Έιεγρνη ηζηκεληνζσιήλσλ  

 

3.3.1 Δξγαζηεξηαθνί έιεγρνη 

 

 ηελ πεξίπησζε εξγνηαμηαθήο παξαγσγήο ηζηκεληνζσιήλσλ ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ησλ ζσιήλσλ ζε πνζνζηφ 2% αλά 
δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ θαη θαη’ ειάρηζηνλ ζε 5 ηεκάρηα αλά δηάκεηξν, 
ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλα θαη θαηά πξνηίκεζε πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα µε 
δαπάλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ επηινγή ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεηαη απφ ηελ 
Δπίβιεςε. 

 

 Γηα θάζε δνθηκαδφκελε παξηίδα ζσιήλσλ ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ δνθηκψλ ζην 
νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζε θακπηηθφ θνξηίν ζξαχζεο, 
ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπνλδχισλ ζε δνθηκή πδαηνζηεγαλφηεηαο , ην πάρνο ηνπ 
ηνηρψκαηνο, ε πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε δηάηαμε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ 
(πεξηκεηξηθψλ θαη δηακήθσλ). 

 

 Μία παξηίδα ζσιήλσλ ζα γίλεηαη απνδεθηή φηαλ φια ηα εμεηαδφκελα δνθίκηα δίλνπλ 
απνδεθηά απνηειέζκαηα. Γηα θάζε δνθίκην πνπ πηζαλφλ βξεζεί εθηφο πξνδηαγξαθήο 
ε δνθηκή ζα επαλαιακβάλεηαη µε δχν πξφζζεηα δνθίκηα απφ ηελ ίδηα παξηίδα 
ζσιήλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή φια ηα επαλειεγρφκελα δνθίκηα πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηελ πξνδηαγξαθή. 

 

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ρξήζεο ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζε ζείν (SR) ζα πξνζθνκίδνληαη 

πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ ή ζα δεηείηαη αλάινγνο εξγαζηεξηαθφο 

έιεγρνο (εηδηθέο ρεκηθέο αλαιχζεηο, θξπζηαιινγξαθία θ.ιπ.). 

 

3.3.2 Μαθξνζθνπηθνί έιεγρνη 

 

πληζηάηαη ε εθηέιεζε καθξνζθνπηθψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ επί ηφπνπ 

δηαπίζησζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζσιήλσλ.  

 

Σα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ελδεηθηηθά θαιήο πνηφηεηαο ησλ ζσιήλσλ. 
 

 Καηά ηελ θξνχζε ηνπ ζσιήλα µε ζθπξί ζα παξάγεηαη ήρνο κεηαιιηθήο ρξνηάο 
(θσδσληζκφο). 

 Καηά ηελ ζξαχζε ηκήκαηνο ηνπ ζσιήλα ηα αδξαλή ζα ζξαχνληαη ρσξίο λα 
απνθνιινχληαη. 

 Οη ζσιήλεο ζα εκθαλίδνπλ εηθφλα ζπκπαγή, ρσξίο ειαηηψκαηα, ξσγκέο, θπζαιίδεο 
θαη απνθνιιεκέλα ηκήκαηα. 

 Κψδσλεο µε νκαινί ή θζαξκέλνη απφ θξνχζεηο επεξεάδνπλ ηελ ζσζηή ζχλδεζε 
ησλ ζσιήλσλ θαη ηελ ζηεγαλφηεηα. σιήλεο µε ηέηνηνπο θψδσλεο είλαη 
αθαηάιιεινη θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

 σιήλεο µε εκθαλή νπιηζκφ δελ ζα γίλνληαη απνδεθηνί. 

 Οη ζσιήλεο δελ ζα εκθαλίδνπλ ξσγκέο θαη ε εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα ζα είλαη 
νκαιή θαη ιεία. 

 χκθσλα µε   ην   άξζξν   12   ηνπ   ΦΔΚ  253/84   σο   µε   απνδεθηνί  
ραξαθηεξίδνληαη   νη ηζηκεληνζσιήλεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα αθφινπζα: 
- ζπαζίκαηα ή δηακπεξείο ξσγκέο 

- ειαηηψκαηα ελδεηθηηθά θαθήο αλαινγίαο, αλάκημεο ή ζπκπχθλσζεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο  

- επηθάλεηα θπςεισηή ή πνξψδε  
- βιάβεο ή ζπαζίκαηα ζηα άθξα, πνπ πηζαλφλ ζα εκπνδίζνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ 

- νπνηνδήπνηε ζπλερέο ξάγηζκα πνπ έρεη επηθαλεηαθά πιάηνο ≥ 0,3 mm θαη 
κήθνο ≥ 300 mm, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε ηνπ ζην ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα 
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 Σα άθξα ηνπο δελ ζα εκθαλίδνπλ ζθαζίκαηα ή ειαηηψκαηα θαη ην επίπεδφ ηνπο ζα 
είλαη θάζεην πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα. 

 Οη ζσιήλεο ζα είλαη ιείνη θαη επζχγξακκνη. 

 

3.4   Γνθηκέο ζηεγαλόηεηαο ηζηκεληνζσιήλσλ  

 

Γηα αγσγνχο δηακέηξνπ άλσ ησλ 700 mm ε Τπεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη 

έιεγρν ζηεγαλφηεηαο µε εηδηθά φξγαλα ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκα ηνπ αγσγνχ µε ρξήζε 

εηδηθψλ ηερληθψλ θαη εμνπιηζκνχ (π.ρ. έκθξαμε αξκψλ κε κπαιφληα θαη εθαξκνγή αξρηθήο 

πδξνζηαηηθήο πίεζεο ειεγρφκελεο ρξνληθά µέζσ καλνκέηξσλ). 

 

Σπρφλ ειαηηψκαηα πνπ ζα δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δνθηκαζίεο απηέο ζα απνθαζίζηαληαη 

απφ ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο ηδηαίηεξε πξνο ηνχην απνδεκίσζε. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειαηησκάησλ ζα γίλεηαη λέα 

δνθηκαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιήλσζεο. 

 

4. Απαηηήζεηο πνηνηηθώλ ειέγρσλ γηα ηελ παξαιαβή  

 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ δηθηχνπ απφ ηζηκεληνζσιήλεο ζα δηελεξγνχληαη νη αθφινπζνη 

έιεγρνη: 

 

 Έιεγρνο θαθέινπ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. ε πεξίπησζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζπκκφξθσζεο 
µε ην λέν ΔΝ 1916:2002 δελ απαηηνχληαη πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη. 

 Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ ζχκθσλα µε 
ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 Έιεγρνο πξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πίεζεο (εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
κειέηε). 

 Ζ Τπεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη βηληενζθφπεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 
ζσιελνγξακκήο, εάλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά 
ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

 

5. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή  

 

Ζ επηκέηξεζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη µε βάζε ην αμνληθφ κήθνο 

ηνπ δηθηχνπ ζε κέηξα (m), θαηά δηάκεηξν θαη ηχπν ζσιήλα (νπιηζκέλνη θαηά ζεηξά 

αληνρψλ, άνπινη, µε επελδχζεηο πξνζηαζίαο θιπ.). 

Σα κήθε ησλ ζσιελψζεσλ ζα επηκεηξνχληαη κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ παξεηψλ ησλ 

δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ. 

 

Σκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί µε ζσιήλεο κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ ή 

αλψηεξεο πνηφηεηαο ζα επηκεηξψληαη µε βάζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε. 

 

Οη ρπηνί επί ηφπνπ ζσιελσηνί αγσγνί ζα επηκεηξψληαη αλαιπηηθά σο θαηαζθεπέο 

ζθπξνδέκαηνο, ήηνη : 

 

- Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ζθπξνδέηεζε θαη ζπκπχθλσζε ζε 

θπβηθά κέηξα αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο 

Γηαηνκέο ζηεξενχ µε δηαζηάζεηο (εμσηεξηθέο) κεγαιχηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απφ ηελ κειέηε δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 
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- Καηαζθεπή θαινππηνχ, αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθαλείαο. 

Σα θαινχπηα ζα δηαθξίλνληαη ζε πλεπκαηηθά (θνπζθσηά) θαη ζπκβαηηθά (ιπφκελνη 

μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη). 

 

- Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ πηλάθσλ νπιηζκνχ. 

Ζ ηπρφλ ηνπνζέηεζε ζηδεξνπιηζκνχ πέξαλ ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ κειέηε δελ 

ζα γίλεηαη απνδεθηή πξνο επηκέηξεζε. 

 

- Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, πιελ ξεπζηνπνηεηψλ, αλά Kg βάξνπο ζχκθσλα µε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ζχλζεζεο, γηα ην απνδεθηφ πξνο επηκέηξεζε ζθπξφδεκα. 

πκπεξηιακβάλνληαη ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο, επηηαρπληέο ή επηβξαδπληέο πήμεο, 

ίλεο θαη εηδηθά ηζηκέληα (π.ρ. αλζεθηηθά ζην ζείν). 

 

Ζ εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ησλ νξπγκάησλ ησλ δηθηχσλ, θαζψο θαη ν εγθηβσηηζκφο 

ηνπο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα µε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο 

κειέηεο. 

 

ηηο παξαπάλσ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ, 
εξγαιείσλ θιπ. εμνπιηζκνχ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα Σ.Π. 

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη πξνζηαζία επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
πάζεο θχζεσο ζσιήλσλ θαη ησλ ινηπψλ ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ. 

 Ζ θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθψλ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ ζχκθσλα µε 
ηελ παξνχζα Σ.Π. 

 Ζ δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ γηα ηπρφλ απνθαηάζηαζε αηειεηψλ ή µε απνδεθηψλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηνλ έιεγρν. 

 
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηα ηεο κειέηεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 38 - 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 10 
ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΑΝΑΜΟΝΖ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ 

 

 

1. Αληηθείκελν 
 
Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ έξγσλ αλακνλήο 
ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ αθαζάξησλ. Σν ηερληθφ έξγν αλακνλήο ηδησηηθήο ζχλδεζεο 
θαηαζθεπάδεηαη απφ ζσιελσηφ αγσγφ απνρέηεπζεο απφ ζσιήλα PVC 160 ζεηξάο 41 απφ 
ηνλ αγσγφ ηνπ δηθηχνπ έσο ην πεδνδξφκην ή ηελ άθξε ηνπ δξφκνπ.  
 
ην ζεκείν απηφ ν αγσγφο ζα ηαπσζεί κε πψκα PVC 160. Ο αγσγφο ζχλδεζεο ζα 
εγθηβσηηζζεί κε άκκν ή ζθπξφδεκα αλάινγα ην βάζνο θαη ζα επηρσζεί κε θαηάιιεια πιηθά 
πνπ ηζρχνπλ ζηηο επηρψζεηο ησλ νξπγκάησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ. 
 
Ζ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ PVC 160 κε ηνλ αγσγφ ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεη κε ζακάξη ή εκηηαχ 
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 
 

2. Δξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ 
 
Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη νη 
αθφινπζεο: 
 

 Δθζθαθή νξχγκαηνο 

 Δπηρψζεηο  

 Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ 

 θπξνδέκαηα 

 σιήλεο θαη εμαξηήκαηα απφ PVC 
 
Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 
 

3. Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
 
Σν ηερληθφ έξγν αλακνλήο ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ επηκεηξάηαη ζε ηεκάρηα πιήξσο 
θαηαζθεπαζζέληα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Σ.Π. 
 
Ζ πιεξσκή γίλεηαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επηκεηξεζέλησλ έξγσλ αλακνλήο κε ηηο αληίζηνηρεο 
ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. ε θάζε ηεκάρην πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, νη 
εξγαζίεο εθζθαθήο θαη επηρψζεσλ, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 
ηεκαρίσλ (ζακάξηα, εκηηαχ, γσλίεο, πψκαηα θιπ.) θαζψο θαη φια ηα κηθξνυιηθά ησλ 
ζπλαθψλ εξγαζηψλ θαη φισλ ησλ δνθηκαζηψλ. 

 

 
ΜΤΣΗΛΖΝΖ, ΗΟΤΝΗΟ 2021      ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
      Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ      Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ. ΓΔΤΑΛ 
 
 
 
 
 
 
ΓΔΠΟΗΝΑ ΜΠΧΚΟΤ          ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΦΗΝΓΑΝΖ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ       ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ 

  
 



Πίνακας Καηάργηζης Προδιαγραθών και Ανηικαηάζηαζης με ΕΤΕΠ  
 
 
1. ΔΛΟΤ ΤΠ 01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

2. ΔΛΟΤ ΤΠ 01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

3. ΔΛΟΤ ΤΠ 01-01-03-00 Σπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

4. ΔΛΟΤ ΤΠ 01-01-04-00 Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

5. ΔΛΟΤ ΤΠ  01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

6. ΔΛΟΤ ΤΠ  01-01-07-00 Σθπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 

7. ΔΛΟΤ ΤΠ 01-02-01-00 Χαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο  

8. ΔΛΟΤ ΤΠ 01-03-00-00 Ιθξηώκαηα 

9. ΔΛΟΤ ΤΠ 01-04-00-00 Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη) 

10. ΔΛΟΤ ΤΠ 01-05-00-00 Καινύπηα εκθαλνύο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

11. ΔΛΟΤ ΤΠ 02-02-01-00 Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθώλ έξγσλ 

12. ΔΛΟΤ ΤΠ 02-07-01-00 Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ ή 
δαλεηνζαιάκσλ 

13. ΔΛΟΤ ΤΠ 05-03-03-00 Σηξώζεηο νδνζηξώκαηνο από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά  

14. ΔΛΟΤ ΤΠ 05-03-11-01 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

15. ΔΟΛΤ ΤΠ 05-03-11-04 Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ  

16. ΔΛΟΤ ΤΠ 05-03-14-00 Απόμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο 

17. ΔΛΟΤ ΤΠ 08-01-01-00 Δθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξύγσλ  

18. ΔΛΟΤ ΤΠ 08-01-03-01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ  

19. ΔΛΟΤ ΤΠ 08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

20.  ΔΛΟΤ ΤΠ 08-06-02-02 Γίθηπα απνρέηεπζεο ρσξίο πίεζε από ζσιήλεο u-PVC 

21. ΔΛΟΤ ΤΠ 08-06-07-02 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 

22. ΔΛΟΤ ΤΠ 08-06-07-05 Τεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπώλ 

23. ΔΛΟΤ ΤΠ 08-06-07-07 Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο 

24. ΔΛΟΤ ΤΠ 08-07-01-04 Δζράξεο πδξνζπιινγήο από ειαηό ρπηνζίδεξν 

25. ΔΛΟΤ ΤΠ 08-07-01-05 Βαζκίδεο θξεαηίσλ   

26. ΔΛΟΤ ΤΠ 15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα 

 


