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ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηεχρνπο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ είλαη ε δηαηχπσζε ησλ 

εηδηθψλ ηερληθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά εγθεθξηκέλα 

απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ηεχρε, ζα εθηειεζηεί ην ππφςε έξγν. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε ηνπο γεληθψο παξαδεθηνχο θαλφλεο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο 

Ρερληθήο θαη βάζεη κε φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο. 

Ρν παξφλ ηεχρνο πεξηιακβάλεη ηηο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ) - 

ΦΔΘ B' 2221/30-7-2012, νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηνλ παξφλ έξγν θαζψο θαη 

ζπκπιεξψζεηο ηνπο φπνπ απηφ επηβάιιεηαη ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, 

πεξηιακβάλεη θαη ζπκπιεξσκαηηθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο γηα ηα αληηθείκελα πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο Δ.Ρ.Δ.Ξ. 

Νη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ΔΡΔΞ έρνπλ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηελ ΓΓΓΔ 

(www.ggde.gr).  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή, αθφκα θαη εάλ δελ γίλεηαη κλεία ζηηο 

Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, φινη νη επίζεκνη Διιεληθνί θαλνληζκνί (π.ρ. Θαλνληζκφο έξγσλ 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, Αληηζεηζκηθφο θαλνληζκφο, Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο, 

πνπξγείνπ Βηνκεραλίαο, Γ.Δ.Ζ., Γηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ζε εξγνηάμηα, θιπ) θαη νη ζπλαθείο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη ηα πξφηππα ηνπ ΔΙΝΡ. Ηζρχνπλ επίζεο θαη ηα "Δπξσπατθά 

πξφηππα", φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ξ.Γ. 23/94. 

Παλ "απνδεθηά" πξφηππα ραξαθηεξίδνληαη πιελ ησλ ειιεληθψλ πξνηχπσλ (θαη ζρεδίσλ 

πξνηχπσλ) ηνπ ΔΙΝΡ θαη ησλ "Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ", ηα δηεζλή ISO, ηα γεξκαληθά DΗΛ θαη 

ηα βξεηαληθά BS, ηα γαιιηθά AFNOR θαη ηα ακεξηθαληθά ASTM θαη AWWA. Δθφζνλ δελ 

αλαθέξεηαη ρξνλνινγία έθδνζεο ησλ πξνηχπσλ, λνείηαη ε πιένλ πξφζθαηε έθδνζε απηψλ, 

πνπ ηζρχεη ή έρεη ηζρχζεη. 

Νη εξγαζίεο γεληθψο ζα εθηειεζζνχλ κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή φπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο γίλνπλ ή εγθξηζνχλ απφ ηελ πεξεζία. 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν, αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ν Αλάδνρνο δελ ζα 

επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη 

αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο αληηζηνίρηζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ παξφληνο 

έξγνπ κε ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (είηε ΔΡΔΞ είηε Ππκπιεξσκαηηθέο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο): 

 

 

 

 

 

http://www.ggde.gr/
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Α/Α Δίδος Δργαζίας 

Αριθμός 

Ρετνικής 
Ξροδιαγραθής 

Θφδικός 

Άρθροσ 

Θφδ. ΔΡΔΞ 

'ΔΙΝΡ ΡΞ 
1501-'+ 

Πσμπληρφ-
μαηική 

Ρετνική 

Ξροδιαγραθή 

1 
Γηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθήο 

ΑΔΘΘ --- ΔΡΔ 2.01ζρ --- --- 

2 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 

εκηβξαρψδεο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο επί 

απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο 

νξχγκαηνο έσο 4,00 m. 

ΡΞ1 

ΡΞ14 

ΡΞ15 

ΔΡΔ 
3.10.02.01 

08-01-03-01 
08-10-01-00 
08-10-02-00 

--- 

3 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο κε 

πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ 
θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 

επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο 

νξχγκαηνο έσο 4,00 m. 

ΡΞ1 

ΡΞ14 
ΡΞ15 

ΔΡΔ 

3.11.02.01 

08-01-03-01 
08-10-01-00 
08-10-02-00 

--- 

4 

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξφζζεησλ δπζρεξεηψλ 

απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα 
ΝΘΥ. 

ΡΞ1 

ΡΞ14 

ΡΞ15 

ΔΡΔ 3.12 
08-01-03-01 
08-10-01-00 

08-10-02-00 
--- 

5 

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε 

ραλδάθσλ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ή 
ππνγείσλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ 

εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ - Πε 

θάζε είδνο εδάθε, εθηφο απφ 
βξαρψδε. 

ΡΞ1 

ΡΞ14 
ΡΞ15 

ΔΡΔ 3.15.01 
08-01-03-01 
08-10-01-00 
08-10-02-00 

--- 

6 

Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε 
ραλδάθσλ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ή 

ππνγείσλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ 

εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ - Πε 
βξαρψδε εδάθε. 

ΡΞ1 

ΡΞ14 

ΡΞ15 

ΔΡΔ 3.15.02 
08-01-03-01 
08-10-01-00 
08-10-02-00 

--- 

7 
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ 

ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο 

ΡΞ2 

ΡΞ14 
ΡΞ15 

ΔΡΔ 3.17 
02-04-00-00 
08-10-01-00 

08-10-02-00 
--- 

8 
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ 
ζε έδαθνο βξαρψδεο 

ΡΞ2 
ΡΞ14 

ΡΞ15 

ΔΡΔ 3.18.01 
02-04-00-00 
08-10-01-00 

08-10-02-00 
--- 

9 

Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ 
ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Ππλήζνπο 

αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ 
θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή 

ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, 

ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 

ΡΞ3 ΔΡΔ 4.01.01 15-02-01-01 --- 

10 
Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ 

πεδνδξνκίσλ 

ΡΞ4 

ΡΞ5 
ΔΡΔ 4.04 05-02-02-00 ΛΑΗ 

11 
Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξφρπησλ ή 

κε  

ΡΞ6 

ΡΞ7 
ΔΡΔ 4.05 05-02-01-00 ΛΑΗ 

12 
Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ 
νδνζηξσκάησλ 

ΡΞ8 
ΡΞ9 
ΡΞ10 

ΔΡΔ 4.09 
05-03-03-00 
05-03-11-01 
05-03-11-04 

--- 

13 

Αλαθαηαζθεπή θαη επαλαθνξά 

πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο απφ 
ηζηκεληφπιαθεο 

ΡΞ11 ΔΡΔ 4.10 08-06-08-03 --- 
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Α/Α Δίδος Δργαζίας 

Αριθμός 

Ρετνικής 
Ξροδιαγραθής 

Θφδικός 

Άρθροσ 

Θφδ. ΔΡΔΞ 

'ΔΙΝΡ ΡΞ 
1501-'+ 

Πσμπληρφ-
μαηική 

Ρετνική 

Ξροδιαγραθή 

14 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. 

ΡΞ11 ΔΡΔ 4.11 08-06-08-03 --- 

15 
Ξξφρπηα θξάζπεδα 0,15 x 0,30 m 

απφ ζθπξφδεκα κε ηε βάζε ηνπο 
ΡΞ6 
ΡΞ12 

ΔΡΔ Β-51 05-02-01-00 
08-06-08-04 

--- 

16 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ κε 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο 

ΡΞ13 ΔΡΔ 5.04 08-01-03-02 --- 

17 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ 
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ γηα ζπλνιηθφ 

πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm 

ΡΞ13 ΔΡΔ 5.05.01 08-01-03-02 --- 

18 
Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο  
ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή 

ρεηκάξξνπ 

ΡΞ13 ΔΡΔ 5.08 08-01-03-02 --- 

19 
Αληηζηήξημε ζηχινπ ελαεξίσλ 
δηθηχσλ 

--- ΔΡΔ 16.02 --- --- 

 

20 
Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επίπεδσλ 

επηθαλεηψλ 

ΡΞ16 

ΡΞ17 ΔΡΔ 9.01 
01-03-00-00 

01-04-00-00 
--- 

21 

Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, 

ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 

ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 

ΡΞ18 
ΡΞ19 
ΡΞ20 
ΡΞ21 

ΡΞ22 

ΔΡΔ 9.10.03 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 

--- 

22 

Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, 

ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 
ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 

ΡΞ18 
ΡΞ19 
ΡΞ20 
ΡΞ21 

ΡΞ22 

ΔΡΔ 9.10.03 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 

--- 

23 

Πηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο 

(πξφζκηθηα κείσζεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
934-2 

ΡΞ18 ΔΡΔ 9.23.04 01-01-01-00 --- 

24 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ 

νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ 
έξγσλ 

ΡΞ23 ΔΡΔ 9.26 01-02-01-00 --- 

25 
Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 
κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα 

ΡΞ24 ΔΡΝΔ 79.02 03-06-01-
01- 

--- 

 

26 
Σπηνζηδεξά θαιχκκαηα θξεαηίσλ 

απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron) 
ΡΞ25 

ΔΡΔ 

11.01.02 --- ΛΑΗ 

27 Βαζκίδεο απφ ρπηνζίδεξν ΡΞ26 ΔΡΔ 11.03 08-07-01-05 --- 

28 

Θαηαζθεπέο απφ ραιχβδηλα πξνθίι 
θαη ιακαξίλεο, ρσξίο ηελ 

αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ 

βαθή, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 
θαηαζθεπέο ρσξίο κεραλνπξγηθή 

επεμεξγαζία 

ΡΞ27 
ΔΡΔ 

11.05.01   

29 

Πσιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ ΟE 100 (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 
MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛ 

12201-2, Νλνκ. δηακέηξνπ DN 90 

mm / ΟΛ 10 atm 

ΡΞ28 
ΔΡΔ 

12.14.01.06 --- ΛΑΗ 
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Α/Α Δίδος Δργαζίας 

Αριθμός 

Ρετνικής 
Ξροδιαγραθής 

Θφδικός 

Άρθροσ 

Θφδ. ΔΡΔΞ 

'ΔΙΝΡ ΡΞ 
1501-'+ 

Πσμπληρφ-
μαηική 

Ρετνική 

Ξροδιαγραθή 

30 

Πσιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ ΟE 100 (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 
MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛ 

12201-2, Νλνκ. δηακέηξνπ DN 110 

mm / ΟΛ 10 atm 

ΡΞ28 
ΔΡΔ 

12.14.01.07 --- ΛΑΗ 

31 

Πσιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ ΟE 100 (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 
MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛ 

12201-2, Νλνκ. δηακέηξνπ DN 160 

mm / ΟΛ 10 atm 

ΡΞ28 
ΔΡΔ 

12.14.01.10 --- ΛΑΗ 

32 

Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο 

ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (ductile iron), κε 
ζσιήλεο DN125 mm / θιάζεο C40, 

θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 545 

ΡΞ29 
ΔΡΔ 

12.15.02 
--- ΛΑΗ 

33 

Δηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαχ, 
ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ) απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν, ή ρπηνζίδεξν 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron).  

ΡΞ30 

ΡΞ31 
12.17.01 08-08-05-00 ΛΑΗ 

34 

Πηνηρεία αγθχξσζεο (saddles) 

ζσιελψζεσλ πηέζεσο απφ ειαηφ 
ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

(ductile iron), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ545, 

πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, κε ηνπο 

απαηηνχκελνπο θνριίεο, ζηνηρείν 
αθχξσζεο DN 125 mm 

ΡΞ30 
ΔΡΔ 

12.17.02.02 --- ΛΑΗ 

35 

Πηνηρεία αγθχξσζεο (saddles) 
ζσιελψζεσλ πηέζεσο απφ ειαηφ 

ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

(ductile iron), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ545, 
πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, κε ηνπο 

απαηηνχκελνπο θνριίεο, ζηνηρείν 

αθχξσζεο DN 150 mm 

ΡΞ30 
ΔΡΔ 

12.17.02.03 --- ΛΑΗ 

36 Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο ΡΞ32 12.20 --- ΛΑΗ 

37 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, 
κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 

ηφπνπ θαη πιήξε εγθαηάζηαζε κε 

σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm 
θαη νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 

mm 

ΡΞ33 
ΔΡΔ 

13.03.01.01 08-06-07-02 --- 

38 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, 
κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 

ηφπνπ θαη πιήξε εγθαηάζηαζε κε 

σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm 
θαη νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 

mm 

ΡΞ33 
ΔΡΔ 

13.03.01.03 08-06-07-02 --- 

39 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, 

κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 

ηφπνπ θαη πιήξε εγθαηάζηαζε κε 

σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm 
θαη νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 

mm 

ΡΞ33 
Πρεη. ΔΡΔ 

13.03.04 08-06-07-02 --- 

40 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, 

κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 

ηφπνπ θαη πιήξε εγθαηάζηαζε κε 
σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm 

θαη νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 

mm 

ΡΞ33 
ΔΡΔ 

13.03.04.02 08-06-07-02 --- 
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Α/Α Δίδος Δργαζίας 

Αριθμός 

Ρετνικής 
Ξροδιαγραθής 

Θφδικός 

Άρθροσ 

Θφδ. ΔΡΔΞ 

'ΔΙΝΡ ΡΞ 
1501-'+ 

Πσμπληρφ-
μαηική 

Ρετνική 

Ξροδιαγραθή 

41 

Βαιβίδεο εηζαγσγήο / εμαγσγήο αέξα 

δηπιήο ελέξγεηαο, παιηλδξνκηθνχ 

ηχπνπ, Νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 

ΡΞ34 
ΔΡΔ 

13.10.01.01 
08-06-07-07 --- 

42 

Βαιβίδεο εηζαγσγήο / εμαγσγήο αέξα 
δηπιήο ελέξγεηαο, παιηλδξνκηθνχ 

ηχπνπ, Νλνκαζηηθήο πίεζεο 25 atm, 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 

ΡΞ34 
ΔΡΔ 

13.10.03.01 
08-06-07-07 --- 

43 

Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο κε νκαιφ 

θιείζηκν, Νλνκαζηηθήο πίεζεο PN 25 

atm θαη νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 
125 mm 

ΡΞ35 
ΔΡΔ 

13.11.02.05 
--- ΛΑΗ 

44 

Γηαθξαγκαηηθέο βαιβίδεο δηπινχ 
ζαιάκνπ, Νλνκαζηηθήο πίεζεο ΟΛ 25 

atm, Νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 50 

mm 

ΡΞ36 
ΔΡΔ 

13.12.02.01 
--- ΛΑΗ 

45 
Ζιεθηξνκαγλεηηθνί κεηξεηέο παξνρήο 

DN 50, ΟΛ 16 
ΡΞ37 

ΔΡΔ Πρ. 

Άξζξν 13.18 --- ΛΑΗ 

46 
Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 

πδξνγεσηξήζεσλ 
ΡΞ38 Πρεη. ΖΙΚ 80 08-09-04-00 ΛΑΗ 
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(ΡΞ1) ΔΘΠΘΑΦΔΠ ΝΟΓΚΑΡΥΛ ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ (ΔΡΔΞ 
08-01-03-01)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειαρίζησλ θαηαζθεπαζηηθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο νξπγκάησλ ππνδνρήο ππνγείσλ δηθηχσλ 

Υο "εθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ" λννχληαη νη αλνηθηέο εθζθαθέο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε, εγθαηάζηαζε ή θαηαζθεπή ππνγείσλ δηθηχσλ θάζε είδνπο: 

 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο, 

νκβξίσλ, αθαζάξησλ, αγσγψλ κεηαθνξάο λεξνχ, δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, 

αεξίνπ, ππνγείσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαισδίσλ θσηνζήκαλζεο 

θ.ιπ. κε πιάηνο νξχγκαηνο κέρξη θαη 5,00 m.  

 Δθζθαθέο νξπγκάησλ θαηαζθεπήο ρπηψλ επί ηφπνπ (αγσγψλ δηαηνκήο θπθιηθήο, 

νξζνγσληθήο, σνεηδνχο, ζθνπθνεηδνχο θ.ιπ.) γηα πιάηνο νξχγκαηνο κέρξη θαη 5,0 m.  

 Γηεξεπλεηηθέο ηνκέο εληνπηζκνχ αγσγψλ δηθηχσλ Ν.Θ.Υ. ή θαη άιισλ ππνγείσλ 

θαηαζθεπψλ πιάηνπο εθζθαθήο κέρξη θαη 5,0 m. Πηελ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εθζθαθέο αλεμαξηήησο δηαζηάζεσλ θαη 

επηθαλείαο νξχγκαηνο, πνπ ηπρφλ ζα εθηειεζζνχλ παξνπζία θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηεο Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο, ζε δψλεο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο ηνπ 

εχξνπο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-01-03-01 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-03-01-00). 

(ΡΞ2) ΔΘΠΘΑΦΔΠ ΘΔΚΔΙΗΥΛ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ (ΔΡΔΞ 02-
04-00-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο απαηηήζεηο γηα ηηο εθζθαθέο ζεκειίσλ θάζε είδνπο θαη 

θαηεγνξίαο ηερληθψλ έξγσλ φπσο γεθπξψλ, ηνίρσλ θηι. Ξνπ εθηεινχληαη ζε νπνηνδήπνηε 

βάζνο, κε ρξήζε κεραλεκάησλ, κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε, ελ μεξψ ή κε παξνπζία 

λεξνχ θαη κε ρξήζε ή κε αληηζηεξίμεσλ. 

1. Πην αληηθείκελν ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

 Ζ κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα θαη ε θαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε ησλ 

πξαλψλ θαη ηπρφλ αλαβαζκψλ. 

 Ζ αλαπέηαζε θαη ε εμαγσγή απφ ην ζθάκκα ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ε πιεπξηθή 

απφζεζε απηψλ γηα κειινληηθή κεηαθνξά ή επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο ή ε 

θφξησζε επί απηνθηλήηνπ. 

 Ζ ιήςε θάζε αλαγθαίνπ κέηξνπ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 

2. Νη εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαηαηάζζνληαη σο πξνο ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: 

α. Δθζθαθέο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ: Ξξφθεηηαη γηα εθζθαθέο πνπ δελ απαηηνχλ ρξήζε 

εθξεθηηθψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
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β. Δθζθαθέο βξάρνπ: Ξξφθεηηαη γηα εθζθαθέο πνπ απαηηνχλ ρξήζε εθξεθηηθψλ (ζπλήζε ή 

πεξηνξηζκέλε) ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

3. Υο εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ λννχληαη θάζε είδνπο εθζθαθέο κε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά:  

α. Ξιάηνο νξχγκαηνο ζε θάηνςε 5,00 m, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο θάηνςεο (σο 

θάηνςε λνείηαη ε επηθάλεηα ζηελ θαηψηεξε ζηάζκε εθζθαθήο). 

β. Δπηθάλεηα θάηνςεο κέρξη 100 m2, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θάηνςεο (σο 

θάηνςε λνείηαη ε επηθάλεηα ζηελ θαηψηεξε ζηάζκε εθζθαθήο).  

4. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

εθζθαθήο νη εμήο: 

α. Νη εθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξχγσλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Ξξνδηαγξαθήο 

ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-01-01-00. 

β. Νη εθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

Ξξνδηαγξαθήο ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-01-03-01. 

γ. Νη θαζαξηζκνί θαη εθβαλζχζεηο θνηηψλ πνηακψλ θαη ξεκάησλ, πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν ηεο Ξξνδηαγξαθήο ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-01-02-00.  

δ. Νη χθαιεο εθζθαθέο, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Ξξνδηαγξαθήο ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-09-

02-01-00. 

ε. Νη εθζθαθέο πνπ ηπρφλ ζα εθηειεζηνχλ παξνπζία θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο.  

ζη. Νη εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ 

Ξξνδηαγξαθή ΔΙΝΡ ΡΝ 1501-02-03-00-00. Πηελ ππφςε Ξξνδηαγξαθή έρνπλ ηζρχ 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Ξξνδηαγξαθή ΔΙΝΡ ΡΝ 1501-02-02-01-

00. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 02-04-00-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-02-04-00-00). 

(ΡΞ3) ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΝΞΙΗΠΚΔΛΝ 
ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ ΚΔ ΚΖΣΑΛΗΘΑ ΚΔΠΑ (ΔΡΔΞ 15-02-
01-01)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα ή νιφθιεξσλ ηκεκάησλ απηψλ κε κεραληθά κέζα, κε δηαηήξεζε ηεο κε 

θαζαηξνχκελεο παξακέλνπζαο θαηαζθεπήο άζηθηεο. Ζ θαζαίξεζε ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο απνηειεί κεκνλσκέλε εξγαζία πνπ εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη δελ 

εληάζζεηαη ζηηο εξγαζίεο πιήξνπο θαηεδάθηζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 15-02-01-01 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-15-02-01-01). 
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(ΡΞ4) ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΔΗΠ – ΙΗΘΝΠΡΟΥΠΔΗΠ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ 
ΘΑΗ ΞΙΑΡΔΗΥΛ (ΔΡΔΞ 05-02-02-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ επίζηξσζε δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, φπσο 

πιαηεηψλ, πεδνδξφκσλ, πεδνδξνκίσλ, πεξηβάιινληνο ρψξνπ θηηξίσλ, θηι. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 05-02-02-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-05-02-02-01). 

(ΡΞ5) ΑΟΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΥΛ  

ΓΔΛΗΘΑ 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν άξζεο θαη αλαθαηαζθεπήο ησλ πεδνδξνκίσλ 

απφ ζθπξφδεκα ηα νπνία θαηαζηξάθεθαλ κε ηε δηάλνημε ηεο ηάθξνπ ηνπνζέηεζεο ησλ 

αγσγψλ. Νη αγσγνί ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζην θαηάζηξσκα θαη κφλν νη παξνρέο πξνο ηηο 

νηθνδνκέο δηέξρνληαη απφ πεδνδξφκηα. 

ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΝ ΘΑ ΔΘΡΔΙΔΠΡΝΛ  

Κεηά ηε ράξαμε ηνπ αγσγνχ ν νπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί ζην πεδνδξφκην, ραξάζζεηαη ην πιάηνο 

εθζθαθήο ηεο ηάθξνπ. Πηελ αξρή γίλεηαη θνπή ηεο επηθάλεηαο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηξνρφ θαηά 

κήθνο ησλ γξακκψλ πνπ ραξάρηεθαλ θαη αθνινπζεί πιήξεο θνπή ζε φιν ην πάρνο ηνπ. Ρα 

πξντφληα ζξαχζεσο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ άιισλ πιηθψλ απνηίζεληαη, κε ηα ρέξηα, δίπια 

ζηελ ηάθξν ψζηε λα είλαη εχθνιε ε απνκάθξπλζή ηνπο, επεηδή είλαη άρξεζηα θαη δελ 

πξφθεηηαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη γηα ηελ θνπή ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ζε ζηαζεξφ πιάηνο (δειαδή ζην πιάηνο ηεο ηάθξνπ) θαη ζηελ επζπγξακκία ησλ 

άθξσλ (ρεηιέσλ) ηεο ηάθξνπ. 

Θαηά ηελ επίρσζε ηεο ηάθξνπ κε πξντφληα εθζθαθήο, ε άλσ ζηάζκε ηεο επηρψζεσο, πνπ ζα 

είλαη ηζρπξά ζπκπηεζκέλε ζα είλαη ρακειφηεξε απφ ηε ζηάζκε θπθινθνξίαο ηνπ πεδνδξνκίνπ 

θαηά 0.17m. 

Πε απηή ηελ έηνηκε ππφβαζε ζα θαηαζθεπαζζεί ε βάζε ηεο πιαθνζηξψζεσο πνπ ζα είλαη απφ 

κπεηφλ θαηεγνξίαο C12/16 θαη ζα έρεη πάρνο 0.10 m (Ρν ππφινηπν χςνο ησλ 0.07 m ζα 

θαιπθζεί απφ ηηο πιάθεο θαη ην θνλίακα). 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερλεηέο πιάθεο απφ ηζηκεληνθνλίακα κε ιεπθφ ή εκίιεπθν 

ιεπθνηζηκέλην, ηεηξαγσληθήο πιεπξάο πάλσ απφ 30cm θαη θαηά ην δπλαηφλ ίδηεο κε απηέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην ηκήκα ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ δελ θαηαζηξάθεθε. Ρν πάρνο ζα είλαη 5cm 

πεξίπνπ, ζα πιεξνχλ ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ π. Γεκ. Έξγσλ Γ.Ρ. 62588/1959 (ΦΔΘ 

219Α/1959) "πιάθεο πεδνδξνκίσλ εθ ζθπξνδέκαηνο" κε ηα παξαξηήκαηα απηήο Α,Β,Γ,Γ θαη ζα 

ηηο πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο (πιάθεο θαηεγνξίαο Η). 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ ζα γίλεη χζηεξα απφ δηαβξνρή ηνπο κε πνιχ λεξφ πάλσ ζε 

ππφζηξσκα απφ ηζηκεληνθνλία 350ργξ. ηζηκέληνπ πάρνπο 2cm πεξίπνπ πνπ ζα δηαζηξσζεί ζηε 

βάζε απφ κπεηφλ κεηά απφ θαζαξηζκφ θαη δηαβξνρή. Νη αξκνί ζα θαζαξηζζνχλ απφ ην θνλίακα 

ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ζα αθνινπζήζεη πιήξεο αξκνιφγεκα κε ηζηκεληνθνλίακα 600ργξ. απφ 

ιεπθφ ή εκίιεπθν ηζηκέλην θαη ιεπηφθνθθν άκκν. Νη πιάθεο πνπ αλαθαηαζθεπάζηεθαλ ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη αθξηβψο ζην ίδην χςνο κε ηηο ππάξρνπζεο πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα 
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απνθπγή δεκηνπξγίαο αξκνχ κεηαμχ λένπ θαη παιαηνχ ζθπξνδέκαηνο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ρξεηάδεηαη ζηελ θαηαζθεπή λένπ ζθπξνδέκαηνο φκνηνπ κε ην παιηφ. 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ηελ πιαθφζηξσζε ζε φζν πιάηνο ν ίδηνο ηελ 

θαηέζηξεςε ψζηε ην πεδνδξφκην λα επαλέιζεη ζηελ πξνεγνχκελε (πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπ αγσγνχ) θαηάζηαζε. 

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΙΖΟΥΚΖ  

Δπηκεηξάηαη ε επηθάλεηα ζε ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε κεηά ηε 

ζέζε ηνπ ζε ρξήζε θαη απνκάθξπλζε φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ (άκκνο, κπάδα, 

πιάθεο, θιπ). Πηελ επηκεηξνχκελε απηή επηθάλεηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηθάλεηα φπνπ κεηά 

ηελ θαζαίξεζε δελ θαηαζθεπάζηεθε πιαθφζηξσην επεηδή θαηαζθεπάζζεθε εθεί νπή επίζθεςεο 

θξεαηίνπ. Ρν κέγηζην πιάηνο αλαθαηαζθεπήο πνπ ζα πιεξσζεί είλαη φζν είλαη ην ζπκβαηηθφ 

πιάηνο εθζθαθήο ηεο ηάθξνπ ηνπ αγσγνχ απμεκέλν θαηά 0.20m. 

Ρν παξαπάλσ ζπκβαηηθφ πιάηνο είλαη ην κέγηζην ην νπνίν πιεξψλεηαη. Πε πεξίπησζε 

θαζαηξέζεσο θαη αλαθαηαζθεπήο ζε κηθξφηεξα πιάηε, ν αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί γηα απηά 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε (ελλνείηαη απμεκέλν θαηά 0.20m σο αλσηέξσ). 

Νη δηαπιαηχλζεηο πνπ ηπρφλ ζα γίλνπλ πέξαλ ηνπ ππφ ηεο ππεξεζίαο εγθεθξηκέλνπ ζθάκκαηνο 

δελ επηκεηξνχληαη θαη δελ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ. 

Ζ απνδεκίσζε ηνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξνχζα πξνδηαγξαθή, 

δίλεηαη επηπιένλ ηεο απνδεκηψζεσο γηα εθζθαθή ηεο ηάθξνπ δει. ν αλάδνρνο ζα πιεξσζεί σο 

εθζθαθή ηάθξνπ ή γεληθή εθζθαθή ζεκειίσλ θαη ην πεδνδξφκην κέρξη ηελ επηθάλεηα 

θπθινθνξίαο (πιεξσκή αλά θπβηθφ κέηξν) θαη ζα πιεξσζεί ηελ άξζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ 

πεδνδξνκίνπ (πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ θαη ηζηκεληνθνλία αξκνινγήζεψο 

ηνπο) κε ηελ ηηκή ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δαπάλεο απνμήισζεο θαη θαηαζθεπήο ηεο βάζεο έδξαζεο 

απηνχ. 

(ΡΞ6) ΘΟΑΠΞΔΓΑ ΟΔΗΘΟΑ ΘΑΗ ΡΑΦΟΝΗ ΝΚΒΟΗΥΛ 
ΘΑΡΑΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΝΓΥΛ ΔΞΔΛΓΔΓΚΔΛΔΠ ΚΔ 
ΠΘΟΝΓΔΚΑ (ΔΡΔΞ 05-02-01-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ή επαλαθαηαζθεπή (επαλαθνξά) θξαζπέδσλ, 

ξείζξσλ, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ηάθξσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα.  

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 05-02-01-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-05-02-01-00). 

(ΡΞ7) ΘΟΑΠΞΔΓΑ - ΟΔΗΘΟΑ - ΡΑΦΟΝΗ ΞΑΟΑ ΡΖΛ ΝΓΝ  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

Δξγαζίεο πάζεο θχζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπνζέηεζεο ή επαλαηνπνζέηεζε θξαζπέδσλ, 

ξείζξσλ, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ηάθξσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα.  

Ανοικηά ρείθρα  
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Αβαζείο ηάθξνη, βαηέο (θιίζε max π:β=1:6) απφ νρήκαηα ζηελ επηθάλεηα πνπ απνηειεί 

ζπλέρεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο. Δίλαη αλνηθηνί αγσγνί πεξηνξηζκέλεο παξνρεηεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

πνπ δηαηάζζνληαη θαηά κήθνο ησλ άθξσλ ηνπ νδνζηξψκαηνο. Αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξηγσληθά, ηξαπεδνεηδή ή θνίια ξείζξα. Πηα ξείζξα θαηαιήγνπλ νη απνξξνέο 

ησλ επηθαλεηψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ ηερλεηψλ πξαλψλ, θαη νδεγνχληαη, θαηά θαλφλα, 

ζε θξεάηηα πδξνζπιινγήο ή έξγα εμφδνπ.  

Θραζπεδόρειθρα  

Απνηεινχληαη απφ έλα ππεξβαηφ ή κε θξάζπεδν κε θαηαθφξπθε ή επηθιηλή παξεηά θαη απφ έλα 

ξείζξν πνπ ιεηηνπξγεί θαη σο ζηεξεφ εγθηβσηηζκνχ ηνπ νδνζηξψκαηνο. Πηα θξαζπεδφξεηζξα 

θαηαιήγεη ε απνξξνή ησλ νκβξίσλ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ 

νδνζηξσκάησλ (αλάινγα κε ηελ επίθιηζε ηεο νδνχ).  

Ράθροι  

Αλνηθηνί (επελδεδπκέλνη ή αλεπέλδπηνη) αγσγνί, κή ππεξβαηνί απφ φρεκα, πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζπλήζσο θαηά κήθνο ππεξαζηηθψλ νδψλ. Αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξηγσληθέο, ηξαπεδνεηδείο, νξζνγσληθέο ή θνίιεο θαη δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε 

παξνρεηεπηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε εθείλε ησλ ξείζξσλ. Πηηο ηάθξνπο θαηαιήγνπλ νη απνξξνέο 

ησλ εζσηεξηθψλ ιεθαλψλ ηεο νδνχ (επηθάλεηεο νδνζηξψκαηνο θαη ηερληθψλ πξαλψλ) θαζψο 

θαη εθείλεο ησλ θπζηθψλ θιηηχσλ.  

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΔΛΠΥΚΑΡΝΚΔΛΥΛ ΙΗΘΥΛ  

ΔΛΠΥΚΑΡΝΚΔΛΑ ΙΗΘΑ  

Οείθρα  

Έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο θαηεγνξίαο C16/20 ή ιίζνη επί ζηξψζεο ζθπξνδέκαηνο 

θαηεγνξίαο C12/15.  

Θραζπεδόρειθρα  

Γηα ηα ξείζξα, έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20. Γηα ην θξάζπεδν, 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο ειάρηζηεο θαηεγνξίαο C16/20 ή θπζηθνί ιίζνη. Γηα 

ηελ έδξαζε ηφζν ηνπ ξείζξνπ φζν θαη ηνπ θξαζπέδνπ, ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, σο 

ζηξψζε έδξαζεο.  

Ράθροι  

Έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο θαηεγνξίαο C20/25.  

ΑΞΝΓΔΘΡΑ ΙΗΘΑ  

Ρα ζθπξνδέκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή, ζα πξέπεη 

λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρ.Ξ., «Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά 

ζθπξνδέκαηνο». Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη ρακειήο πδαηνπεξαηφηεηαο θαη πςειήο αληνρήο 

ζε παγεηφ θαηά DΗΛ 1045.  

Πηελ πεξίπησζε φπνπ ε κειέηε πξνβιέπεη ιηζφζηξσηα ξείζξα (π.ρ. φηαλ πθίζηαληαη ηδηαίηεξεο 

αηζζεηηθέο απαηηήζεηο ), νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ιίζνη πξέπεη λα είλαη θαζαξνί, πγηείο, 

απαιιαγκέλνη ξσγκψλ, λα έρνπλ χςνο ηνπιάρηζηνλ 12 cm, λα είλαη αλζεθηηθνί ζηηο θαηξηθέο 
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θαη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο θαη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ ΔΙΝΡ EN 1342, 

«Θπβφιηζνη απφ θπζηθνχο ιίζνπο γηα εμσηεξηθέο πιαθνζηξψζεηο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο».  

Ρν θξάζπεδν κπνξεί λα είλαη είηε απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 

ηνπιάρηζηνλ C16/20 (θαηά DIN 483), είηε απφ θπζηθνχο ιίζνπο.  

Ρα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξάζπεδα ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε prEN 

13369, «Common rules for precast concrete products - Γεληθνί θαλφλεο γηα 

πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα ζθπξνδέκαηνο». Ρα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξάζπεδα 

ζθπξνδέκαηνο ζα γίλνληαη απνδεθηά, κφλνλ φηαλ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηάζεζεο θαη θακπχισλ 

ηεκαρίσλ.  

Ρα θξάζπεδα απφ θπζηθνχο ιίζνπο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ ΔΙΝΡ 

EN 1343, «Θξάζπεδα απφ θπζηθνχο ιίζνπο γηα εμσηεξηθέο πιαθνζηξψζεηο – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο».  

ΚΔΘΝΓΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ – ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΡΔΙΔΗΥΚΔΛΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

Γενικά 

Ρα «επί ηφπνπ» ζθπξνδεηνχκελα έξγα ζα θαηαζθεπάδνληαη είηε κε ρξήζε ιπφκελσλ ηχπσλ είηε 

κε απηνθηλνχκελν κεράλεκα κε νιηζζαίλνληα ζηδεξφηππν (slip form power). Πχλδεζε ησλ 

ηχπσλ δηα κέζνπ ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ επηηξέπεηαη. Νη ηχπνη ζα επαιείθνληαη κε 

ιάδη πνπ δελ απνρξσκαηίδεη θαη δελ θειηδψλεη ην ζθπξφδεκα.  

Γηα λα απνθεχγεηαη ε απνιέπηζε, ιφγσ πξψηκεο μήξαλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή, ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ςεθάδεηαη κε πγξφ πνπ δεκηνπξγεί 

πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε (curing compound) ή ζα ιακβάλνληαη άιια θαηάιιεια πξνο επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ κέηξα.  

Ρα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα θαη νη θπζηθνί ιίζνη ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη απφ ηε κνλάδα 

παξαγσγήο ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ζπζθεπαζκέλα ζε παιέηεο. Ζ θνξηνεθθφξησζε ησλ ηεκαρίσλ 

απηψλ ζα γίλεηαη κφλν κε πεξνλνθφξα νρήκαηα ή γεξαλνχο, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη 

νη θζνξέο.  

«Δπί ηόποσ» ζκσροδέηηζη  

Πηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο κε ρξήζε ιπφκελσλ ηχπσλ, απηνί ζα είλαη ππνρξεσηηθψο 

κεηαιιηθνί ψζηε λα παξάγεηαη ιείν ηειείσκα επηθάλεηαο. Πε νξηδφληηεο αθηίλεο θακππιφηεηαο 

κηθξφηεξεο ησλ 30 m, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά δηακνξθσκέλνη ηχπνη.  

Απφδεημε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαζθεπήο ξείζξσλ, θξαζπεδφξεηζξσλ θαη ηάθξσλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο ζα απνηειεί ε θαηαζθεπή δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο κήθνπο 

ηνπιάρηζηνλ 5 m.  

Ζ θαηαζθεπή δε ζα ζπλερίδεηαη πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ 5κεηξνπ δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο.  

Θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί ζα θαηαζθεπάδνληαη θάζε 3 m ζε βάζνο ίζν κε ην 1/3 ηνπ πάρνπο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ζα έρνπλ πιάηνο 3 mm. Όηαλ ην ξείζξν, ην θξαζπεδφξεηζξν ή ε ηάθξνο 

θαηαζθεπάδεηαη θαηά κήθνο νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα, νη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί ησλ δπν 

θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ.  
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Αξκνί δηαζηνιήο ζα κνξθψλνληαη θάζε 20 m θαη ζα έρνπλ πιάηνο 2 cm. Απηνί ζα 

ζθξαγίδνληαη κε αζθαιηηθή καζηίρε ή άιιν ειαζηνκεξέο πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. Όηαλ ην ξείζξν, ην θξαζπεδφξεηζξν ή ε ηάθξνο θαηαζθεπάδεηαη θαηά κήθνο 

νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξφδεκα, νη αξκνί δηαζηνιήο ησλ δπν θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπίπηνπλ.  

Πκσροδέηηζη με ολιζθαίνονηα ζιδηρόησπο  

Ρν κεράλεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

απηφκαηεο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη κεθνηνκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηδεξνηχπνπ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ράξαμεο.  

Ρα ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ πνπ παξνπζηάδνπλ βπζίζεηο (πιαζηηθέο παξακνξθψζεηο) 

κεγαιχηεξεο απφ 5 mm, ή ηπρφλ ειαηησκαηηθά ή θαηεζηξακκέλα ηκήκαηα, ζα θαζαηξνχληαη 

θαη ζα επαλαθαηαζθεπάδνληαη. Απνθαηάζηαζε ησλ βπζίζεσλ ησλ παξακνξθψζεσλ ή άιισλ 

ειαηησκάησλ ρεηξσλαθηηθψο, δελ επηηξέπεηαη.  

Θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ § 3.1.1 δηακνξθψλνληαη εθφζνλ ην 

ζθπξφδεκα έρεη ζθιεξπλζεί αξθεηά ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη δεκηά θαηά ηε δηακφξθσζή ηνπο .  

Αξκνί δηαζηνιήο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ § 3.1.1.  

Οείθρα 

Ρα ξείζξα αλνηθηνχ ηχπνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

ηνπιάρηζηνλ C16/20, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε κειέηε.  

Γεληθά ε θιίζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ππζκέλα ησλ αλνηθηψλ ξείζξσλ είλαη ίζε κε ηελ θαηά 

κήθνο θιίζε ηνπ πξνζθείκελνπ άθξνπ ηεο πξνο απνρέηεπζε επηθάλεηαο (νδνζηξψκαηνο, 

πεδφδξνκνπ θ.ι.π..). Γηα ηελ εμαζθάιηζε απνηειεζκαηηθήο ξνήο εληφο ηνπ ξείζξνπ κε ππζκέλα 

απφ ζθπξφδεκα, ε θαηά κήθνο θιίζε πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,5%, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ξείζξνπ κε ιηζφζηξσην ππζκέλα ε θαηά κήθνο θιίζε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

1%.  

Ζ άλσ επηθάλεηα ηνπ ξείζξνπ ζην ζεκείν πνπ εθάπηεηαη κε ηελ επηθάλεηα θχιηζεο, 

θαηαζθεπάδεηαη πάληνηε ζηελ ίδηα ζηάζκε κε απηήλ.  

Ζ δηαηνκή ησλ ξείζξσλ αλνηθηνχ ηχπνπ δηακνξθψλεηαη απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηνπ πάρνπο 20 

cm κε επίπεδε θάησ επηθάλεηα, ε νπνία εδξάδεηαη επί ζηξψζεο νδνζηξσζίαο ειάρηζηνπ πάρνπο 

10 cm, ζχκθσλα κε Ρ.Ξ., «Νδνζηξσζία, ζηξψζεηο ζηξάγγηζεο θαη εξείζκαηνο απφ αζχλδεηα 

ακκνράιηθα». Ρα ξείζξα πνπ δέρνληαη θνξηία απφ θπθινθνξία νρεκάησλ, θαηαζθεπάδνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα ζθπξφδεκα.  

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θπζηθψλ ιίζσλ ζηα ιηζφζηξσηα ξείζξα, αθνινπζνχληαη νη αξρέο ηηο 

κεζφδνπ «θνιπκβεηήο» ηνπνζέηεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Ρ.Ξ. 

«Ξιαθνζηξψζεηο – Ιηζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ & πιαηεηψλ». Ρφηε φκσο ε πιήξσζε ησλ αξκψλ 

γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηζηκεληνθνλίακα πεξηεθηηθφηεηαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά 1 m³ μεξάο 

άκκνπ.  

Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ θαηαζθεπάδνληαη ιηζφζηξσηα ξείζξα απφ θπζηθνχο ιίζνπο, απηνί 

ηνπνζεηνχληαη επί ηζηκεληνθνληάκαηνο πεξηεθηηθφηεηαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά 1 m³ μεξάο 

άκκνπ, ην νπνίν δηαζηξψλεηαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.  
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Θράζπεδα όρειθρα  

Ρν θξάζπεδν θαη ην ξείζξν πνπ απνηεινχλ ην θξαζπεδφξεηζξν, ζα ζεκειηψλνληαη επί ζηξψζεο 

έδξαζεο απφ άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, κε ειάρηζην πάρνο 15 cm. Ζ ζηξψζε απηή 

ζα θαηαζθεπάδεηαη επί ζηξψζεο νδνζηξσζίαο ειάρηζηνπ πάρνπο 10 cm, ζχκθσλα κε Ρ.Ξ., 

«Νδνζηξσζία, ζηξψζεηο ζηξάγγηζεο θαη εξείζκαηνο απφ αζχλδεηα ακκνράιηθα».  

Ρα ξείζξα ζα θαηαζθεπάδνληαη κε εθ’ άπαμ δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε 

ηε κειέηε, απφ άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ C16/20.  

Ζ εμσηεξηθή αθκή ηνπ ξείζξνπ αθνινπζεί ηελ ζηάζκε ηεο επηθάλεηαο θχιηζεο, ε δε εγθάξζηα 

θιίζε ηνπ ξείζξνπ (πξνο ην θξάζπεδν) είλαη θαηά θαλφλα 8% ψζηε λα δηα κνξθψλεηαη ξείζξν 

ηξηγσληθήο δηαηνκήο αλεμάξηεηα ηεο επίθιηζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

Ζ πξνο ην πεδνδξφκην παξεηά ηνπ θξαζπέδνπ ζα ζηεξίδεηαη θαηά ηα 2/3 ηνπ χςνπο ηνπ κε 

ζηεξεφ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20 ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, ην νπνίν ζα δηακνξθψλεηαη 

κε βάζε 15 cm θαη ζηέςε 8 cm θαη’ ειάρηζηνλ. Νη δηαζηάζεηο ηνπ θξαζπέδνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ κειέηε.  

Ρφζν ηα πξφρπηα θξάζπεδα φζν θαη ηα θξάζπεδα απφ θπζηθνχο ιίζνπο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα 

δηαβξέρνληαη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο θαη ζα ζπγθνιινχληαη κε ηζρπξφ ηζηκεληνθνλίακα 

πεξηεθηηθφηεηαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά 1 m³ μεξάο άκκνπ ειάρηζηνπ πάρνπο 2 cm επί ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο εμνκάιπλζεο. Ζ αξκνιφγεζε ζα γίλεηαη κε ηζηκεληνθνλίακα ηνπ ηδίνπ ηχπνπ.  

Δγθαηεζηεκέλα πξφρπηα θξάζπεδα ή θξάζπεδα απφ θπζηθνχο ιίζνπο πνπ πξφθεηηαη λα 

επαλαηνπνζεηεζνχλ, ζα αθαηξνχληαη ρσξίο λα πθίζηαληαη θζνξέο, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα 

θπιάζζνληαη. Δθφζνλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο θξηζεί αλαγθαίν, κπνξεί λα ηεκαρίδνληαη ή λα 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα. Ρα θαηεζηξακκέλα ή θζαξκέλα θξάζπεδα ζα αληηθαζίζηαληαη.  

Δηδηθά ζηα ζεκεία πξφζβαζεο ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη ζηηο δηαβάζεηο Αηφκσλ 

κε Δηδηθέο Αλάγθεο» (ΑΚΔΑ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππεξβαηά ηεκάρηα είηε πξφρπησλ 

θξαζπέδσλ είηε θξαζπέδσλ απφ θπζηθνχο ιίζνπο.  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ θξαζπεδφξεηζξνπ θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηα ζεκεία πνπ πξνβιέπεηαη 

δηάβαζε ΑΚΔΑ, πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ «Νδεγηψλ Πρεδηαζκνχ γηα ηελ 

Απηφλνκε Γηαθίλεζε θαη Γηαβίσζε ΑΚΔΑ» ηνπ ΞΔΣΥΓΔ.  

Νη θακπχιεο ησλ θξαζπέδσλ ζα δηακνξθψλνληαη κε πξνθαηαζθεπαζκέλα θακπχια ηεκάρηα.  

Γηακφξθσζε θακππιψλ κε ηνπνζέηεζε επζχγξακκσλ ηεκαρίσλ θξαζπέδσλ, ζα επηηξέπεηαη 

κφλνλ φηαλ ην κήθνο ησλ ηεκαρίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη ηέηνην ψζηε, ε 

πξνθχπηνπζα ηεζιαζκέλε ζε θαλέλα ζεκείν ηεο λα κελ απνθιίλεη ηεο ζεσξεηηθήο θακπχιεο 

πεξηζζφηεξν απφ 3 cm.  

Ράθροι 

Όηαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξαζπεδφξεηζξνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο νιηζζαίλνληα 

ζηδεξνηχπνπ (παξ. 3.1.2 ηεο παξνχζαο) επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε εληαία θαηαζθεπή 

θξαζπεδνξείζξνπ θαη ζηξψζεο έδξαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζθπξφδεκα ζα είλαη 

θαηεγνξίαο C16/20 (γηα ηελ επηκέηξεζε φκσο ηεο ζηξψζεο έδξαζεο ζα ιακβάλεηαη σο 

ζθπξφδεκα C1415). 
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Ζ δηαηνκή θαη δηαζηάζεηο ηεο ηάθξνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηε κειέηε. Ρν ζθπξφδεκα ζα είλαη 

θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ C20/25 θαη ειάρηζηνπ πάρνπο 12 cm.  

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΝΗΝΡΗΘΥΛ ΔΙΔΓΣΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ  

 Έιεγρνο ησλ ζθπξνδεκάησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθψλ ειέγρσλ ηεο Ρ.Ξ., «Θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα».  

 Έιεγρνο ηεο πδαηνπεξαηφηεηαο θαη ηεο αληνρήο ζε παγεηφ ησλ ζθπξνδεκάησλ, ζχκθσλα 

κε DIN 1045.  

 Έιεγρνο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε prEN 13369.  

 Έιεγρνο ησλ θξαζπέδσλ απφ θπζηθνχο ιίζνπο ζχκθσλα κε ΔΙΝΡ EN 1343.  

 Νπηηθφο έιεγρνο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θπζηθψλ ιίζσλ γηα ηπρφλ 

θζνξέο (ξεγκαηψζεηο, ζπαζίκαηα θιπ.) πνπ έρνπλ πξνθιεζεί θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε θαη 

ηε κεηαθνξά, ή ιφγσ αηειεηψλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Πηελ πεξίπησζε φπνπ ηα 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία θαη νη θπζηθνί ιίζνη παξνπζηάδνπλ θζνξέο, ζα αμηνινγνχληαη 

απφ ηελ πεξεζία ε νπνία ζα απνδέρεηαη εγγξάθσο ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.  

 Έιεγρνο ησλ δηαζηάζεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιίζσλ, ζχκθσλα κε 

ΔΙΝΡ EN 1342.  

 Έιεγρνο γηα ηελ επηβεβαίσζε φηη νη ζέζεηο εθαξκνγήο θαη νη δηαηνκέο ησλ ξείζξσλ, ησλ 

θξαζπεδφξεηζξσλ θαη ησλ ηάθξσλ είλαη ζχκθσλεο κε ηε κειέηε.  

 Έιεγρνο ηεο νκαιφηεηαο ηεο άλσ επηθάλεηαο θαη ηεο φςεο ησλ θξαζπέδσλ θαη ησλ ξείζξσλ 

κε ηε ρξήζε 3-κεηξνπ επζχγξακκνπ πήρε. Θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πήρε επί ησλ 

επηθαλεηψλ δελ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ 5 mm, εμαηξνπκέλσλ 

ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηαθφξπθε θακπχιε .  

 Έιεγρνο ηεο γεσκεηξηθήο αθξίβεηαο ηεο θαηαζθεπήο ησλ ξείζξσλ, ησλ θξαζπεδφξεηζξσλ 

θαη ησλ ηάθξσλ ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα:  

Ξίνακας: Γεσκεηξηθή αθξίβεηα ηεο θαηαζθεπήο ξείζξσλ, θαξαζπεδνξείζξσλ θαη ηάθξσλ 

Νξηδφληηα ράξαμε. Απφθιηζε απφ ην ζεσξεηηθφ άμνλα αλά ηκήκα κήθνπο 6 m 15 mm 

Θαηαθφξπθε ράξαμε. Απφθιηζε απφ κηα γξακκή παξάιιειε πξνο ηε 

ζεσξεηηθή ζηάζκε νδνζηξψκαηνο αλά ηκήκα κήθνπο 6 m 

15 mm 

Απφθιηζε απφ ηελ νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ράξαμε κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ 

θαηαζθεπψλ 

5 mm 

ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

Πηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:  

 Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηε ζέζε ελζσκάησζεο φισλ ησλ πιηθψλ, 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ, θπζηθψλ ή ιαηνκηθήο πξνέιεπζεο ζηνηρείσλ.  
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 Ζ δαπάλε αληηθαηάζηαζεο φζσλ ζηνηρείσλ εκθαλίδνπλ θζνξέο θαη δελ γίλνληαη 

απνδεθηά απφ ηελ Δπίβιεςε πξνο ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.  

 Ζ θάζε είδνπο εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ξείζξσλ, θξαζπεδνξείζξσλ, θαη ηάθξσλ, 

ζηξψζεσλ έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα, ηζηκεληνθνληάκαηνο ζπγθφιιεζεο θαη 

αξκνιφγεζεο θαη ε κφξθσζε ησλ αξκψλ.  

 Ζ ζπιινγή απνκάθξπλζε θαη απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ ζε ρψξνπο πξνβιεπφκελνπο ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.  

Πηηο δαπάλεο δελ πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεο νδνζηξσζίαο επί ηεο νπνίαο 

εδξάδνληαη ηα θξάζπεδα, ηα ξείζξα, ηα θξαζπεδφξεηζξα θαη νη ηάθξνη απφ άνπιν ζθπξφδεκα.  

Δπηκέηξεζε  

Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη κε ηελ ζχληαμε επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο πεξεζίαο.  

Νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θξαζπέδσλ θαη θξαζπεδφξεηζξσλ ζα επηκεηξψληαη ζε κέηξα κήθνπο 

[m] πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά ηχπν θξαζπέδνπ (πξφρπην ή απφ θπζηθνχο ιίζνπο). Γελ 

πεξηιακβάλεηαη ε ζηξψζε έδξαζεο.  

Νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ξείζξσλ ή ηάθξσλ θαη ε ζηξψζε έδξαζεο ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά 

κέηξα [m³] ζθπξνδέκαηνο.  

Γηα ηα ιηζφζηξσηα ξείζξα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Ρ.Ξ., 

«Ξιαθνζηξψζεηο – Ιηζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ & πιαηεηψλ».  

(ΡΞ8) ΠΡΟΥΠΔΗΠ ΝΓΝΠΡΟΥΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΠΛΓΔΡΑ ΑΓΟΑΛΖ 
ΙΗΘΑ (ΔΡΔΞ 05-03-03-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζεηο θαη ππνβάζεηο ζε νδνζηξψκαηα νδψλ, αεξνδξνκίσλ, 

δαπέδσλ ζηάζκεπζεο, θιπ.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ θαηαζθεπή ησλ ππνβάζεσλ ή βάζεσλ απφ αζχλδεηα πιηθά, ππάγνληαη 

θαη νη ηζνπεδσηηθέο ζηξψζεηο ή ζηξψζεηο εμνκάιπλζεο ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο απηά 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ην πξνδηαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή πιηθφ. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 05-03-03-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-05-03-03-00). 

(ΡΞ9)  ΑΠΦΑΙΡΗΘΖ ΞΟΝΔΞΑΙΔΗΤΖ (ΔΡΔΞ 05-03-11-01)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο, δειαδή ηελ πξνκήζεηα αζθαιηηθνχ πιηθνχ θαη πιηθνχ 

απνξξφθεζεο (εάλ απαηηείηαη), θαη ηελ εθαξκνγή (επάιεηςή) ηνπ ζε πξνυπάξρνπζα επηθάλεηα 

νδνζηξψκαηνο απνηεινχκελε (ζπλήζσο αιιά φρη κφλνλ) απφ  πιηθφ βάζεο νδνζηξσζίαο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 05-03-11-01 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-05-03-11-01). 

 



19 

 

(ΡΞ10) ΑΠΦΑΙΡΗΘΔΠ ΠΡΟΥΠΔΗΠ ΘΙΔΗΠΡΝ ΡΞΝ (ΔΡΔΞ 
05-03-11-04)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ παξαγσγή θαη δηάζηξσζε αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο 

θιεηζηoχ ηχπνπ. Νη αζθαιηηθέο ζηξψζεηο δηαθξίλνληαη ζε: επηθαλεηαθή ζηξψζε (ζηξψζε 

θπθινθνξίαο), ζπλδεηηθή ζηξψζε, ηζνπεδσηηθή (εμνκαιπληηθή) ζηξψζε θαη αζθαιηηθή βάζε. 

Ρα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή έρνπλ εθαξκνγή θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ. Ζ ρξήζε ηεο παξνχζαο 

Ξξνδηαγξαθήο γηα ζχληαμε ζρεηηθψλ κειεηψλ ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ησλ κειεηεηψλ θαη ηνπ 

ΘηΔ. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 05-03-11-04 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-05-03-11-04). 

(ΡΞ11) ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΙΑΘΝΠΡΟΥΠΔΥΛ ΠΡΗΠ ΘΔΠΔΗΠ 
ΓΗΔΙΔΠΖΠ ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ (ΔΡΔΞ 08-06-08-
03)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο απαηηήζεηο απνθαηάζηαζεο/αλαθαηαζθεπήο 

πιαθνζηξψζεσλ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ππνγείσλ 

δηθηχσλ. Νη πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο απνζθνπνχλ ζηελ επαλαθνξάηεο επηθάλεηαο ζηελ 

πξφηεξε ηεο θαηάζηαζε, πξηλ απφ ηηο νπνηεζδήπνηε επεκβάζεηο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-06-08-03 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-06-08-03). 

(ΡΞ12) ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΘΟΑΠΞΔΓΝΟΔΗΘΟΥΛ ΠΡΗΠ ΘΔΠΔΗΠ 
ΓΗΔΙΔΠΖΠ ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ (ΔΡΔΞ 08-06-08-

04)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο απαηηήζεηο γηα απνθαηάζηαζε ή αλαθαηαζθεπή ησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ ησλ πεδνδξνκίσλ ηα νπνία θαζαηξνχληαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ππνγείσλ 

δηθηχσλ. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-06-08-03 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-06-08-04). 

(ΡΞ13) ΔΞΑΛΔΞΗΣΥΠΖ ΝΟΓΚΑΡΥΛ ΞΝΓΔΗΥΛ ΓΗΘΡΥΛ 
(ΔΡΔΞ 08-01-03-02)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο επαλαπηρψζεηο νξπγκάησλ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

πάζεο θχζεσο αγσγψλ θαη εμαξηεκάησλ ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο ζηξψζεο έδξαζήο ηνπο, εθηφο θαη αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, θαη εηδηθφηεξα 

αθνξνχλ: 

 Δπηρψκαηα απφ θνθθψδε πιηθά "δψλεο αγσγψλ θαη νρεηψλ". 

 Δπηρψκαηα απφ θνθθψδε πιηθά θάησ απφ πεδνδξφκηα. 

 Δπηρψκαηα πάλσ απφ ηελ "δψλε αγσγνχ" κε θαηάιιεια πξντφληα. 
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Νη εξγαζίεο αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 

αθαζάξησλ, ππνγείσλ θαισδηψζεσλ θαη παληφο ηχπνπ ππνγείσλ δηθηχσλ 

Νη εξγαζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή απηή πξνυπνζέηνπλ ηελ νινθιήξσζε ζε 

πξψηε θάζε ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο νξχγκαηνο θαη ηνπνζέηεζεο δηθηχνπ πνπ εθηεινχληαη κε 

βάζε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-01-03-02 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-01-03-02). 

(ΡΞ14) ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΔΠ ΑΛΡΙΖΠΔΗΠ ΓΑΡΥΛ (ΔΡΔΞ 08-10-
01-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο αληιήζεηο πδάησλ απφ πάζεο θχζεσο νξχγκαηα, πνπ 

δηαλνίγνληαη γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ ή ηελ ηνπνζέηεζε ππνγείσλ δηθηχσλ.  

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-10-01-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-10-01-00). 

(ΡΞ15)  ΑΛΡΙΖΠΔΗΠ ΒΝΟΒΝΟΝ (ΔΡΔΞ 08-10-02-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο αληιήζεηο ιάζπεο, βνξβφξνπ, αθαζάξησλ πδάησλ ή 

πδάησλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά ή απμεκέλνπ ημψδνπο ελ γέλεη, απφ πάζεο θχζεσο 

νξχγκαηα (π.ρ. ζεκειίσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνπνζέηεζεο ππνγείσλ δηθηχσλ). 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληιήζεηο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο απηψλ. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-10-02-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-10-02-00). 

(ΡΞ16) ΗΘΟΗΥΚΑΡΑ (ΔΡΔΞ 01-03-00-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ. 

Υο ηθξίσκα νξίδεηαη νπνηαδήπνηε πξνζσξηλή θαηαζθεπή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη: 

• Γηα ηελ ζηήξημε θαηαζθεπψλ κέρξη λα απνθηήζνπλ επαξθή αληνρή, ψζηε λα θέξνπλ ηα 

ίδην βάξνο θαη ηα θνξηία πνπ πξνβιέπεηαη λα παξαιάβνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ηθξηψκαηνο. 

• Γηα ηελ ελίζρπζε θαηαζθεπψλ ή ηκεκάησλ ηνπο, γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζζέησλ 

θνξηίσλ πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, 

ελίζρπζεο, απνθαηάζηαζεο αηζζεηηθήο εκθάληζεο, κεηαηξνπήο ή θαζαίξεζεο απηψλ. 

Γελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Ξξνδηαγξαθήο νη εμεηδηθεπκέλεο δηαηάμεηο θαη 

ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεθπξνπνηία θαη άιιεο εηδηθέο θαηαζθεπέο 

(αλαξξηρψκελνη μπιφηππνη, δηαηάμεηο πξνψζεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνθψλ, ζπζηήκαηα 

αλάξηεζεο μπινηχπσλ, δηθηπσηνί θνξείο πξνζσξηλήο γεθχξσζεο, πδξαπιηθέο πιαηθφξκεο 

πξνζέγγηζεο θιπ.). 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 01-03-00-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-03-00-00). 
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(ΡΞ17) ΘΑΙΝΞΗΑ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ (ΡΞΝΗ) 
(ΔΡΔΞ 01-04-00-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε θαηαζθεπή θαινππηψλ πνπ 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ρχηεπζε ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ 

απαηηεί ε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

Ξνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο "μπιφηππνο" γηα ην ζχζηεκα θαινππηνχ-ηθξηψκαηνο, νπφηε 

σο αληνρή ή επζηάζεηα "μπινηχπνπ" λνείηαη ε ηνπ "ηθξηψκαηνο" θαη σο κειέηε "μπινηχπνπ" 

λνείηαη ε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 01-04-00-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-04-00-00). 

(ΡΞ18)  ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ (ΔΡΔΞ 
01-01-01-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ παξαγσγή εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο έξγσλ θαη ζηελ 

κεηαθνξά ηνπ ζηε ζέζε δηάζηξσζεο θαζψο θαη ζηελ παξαιαβή εξγνζηαζηαθνχ εηνίκνπ 

ζθπξνδέκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πεξαηηέξσ πξνψζεζή ηνπ ζηε ζέζε δηάζηξσζεο 

(κεηαθνξά κεηά ηελ παξαιαβή). 

Πε πεξίπησζε πνπ ην εθηεινχκελν έξγν έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ (ΘηΔ) ή 

ηε κειέηε σο «κεγάιν έξγν» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΘΡΠ, ε παξαγσγή ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη 

λα αθνινπζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 13.5 απηνχ ηνπ Θαλνληζκνχ. 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνδηαγξαθή ζθπξνδέκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε 

ειαθξηά ή βαξηά αδξαλή, κε πξνζκίμεηο ειαθξψλ ή βαξέσλ αδξαλψλ θαη κε αδξαλή πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ζξαχζε παιαηνχ ζθπξνδέκαηνο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 01-01-01-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-01-01-00). 

(ΡΞ19)  ΓΗΑΠΡΟΥΠΖ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ (ΔΡΔΞ 01-01-02-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ 

απφ άνπιν, νπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. 

Ζ δνκή θαη ηα πεξηερφκελα ηεο παξνχζεο πξνδηαγξαθήο έρνπλ βαζηζζεί ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ 

Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ EN 13670-1: Execution of concrete structures - Part 1: Common Rules -- 

Θαηαζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα. Κέξνο 1: Γεληθνί Θαλφλεο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 01-01-02-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-01-02-00). 

(ΡΞ20) ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ (ΔΡΔΞ 01-01-03-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ κεηά ηελ 

δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζή ηνπ, ηελ απνθπγή 

πξφθιεζεο βιαβψλ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ εμαζθάιηζεο ησλ αλακελνκέλσλ 

ηειηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο, αλαιφγσο ηεο ζπλζέζεψο ηνπ. 
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Ζ Ξξνδηαγξαθή απηή εμεηδηθεχεη, εξκελεχεη θαη αμηνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ 

Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο. 

Ζ Ξξνδηαγξαθή απηή δελ αθνξά πεξηπηψζεηο ηερλεηήο σξίκαλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε αηκφ 

ε άιιεο κεζνδνινγίεο επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο ηεο ζθιήξπλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη δελ 

αλαθέξεηαη πξφζζεηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε ζχλζεζε θαη ηελ παξαζθεπή 

ζθπξνδέκαηνο δηαζηξψλεηαη ζε πεξηφδνπο ρακειήο ή πςειήο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 01-01-03-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-01-03-00). 

(ΡΞ21) ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΑ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΑ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 
ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ (ΔΡΔΞ 01-01-04-00) 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ εξγνηαμηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, κε αλακηθηήξα βηαίαο 

αλακίμεσο. 

Ζ πξνδηαγξαθή απηή δελ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο κε μεξά 

θφξησζε. Πε πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη απφ ηελ ζχκβαζε λα γίλεη ρξήζε ηέηνηαο 

εγθαηαζηάζεσο, απηή ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Δπίβιεςε κεηά ηελ δηεμαγσγή ησλ 

ειέγρσλ νκνηνκνξθίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα Ξξφηππα EΙOT EN 206-1 θαη 

ΔΙΝΡ 346 θαη ην Ξαξάξηεκα Β (§ 12.1.1.12 θαη 12.1.1.11) ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο 

Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ). 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 01-01-04-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-01-04-00). 

(ΡΞ22) ΓΝΛΖΡΗΘΖ ΠΚΞΘΛΥΠΖ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ (ΔΡΔΞ 
01-01-05-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο ηερληθέο δφλεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπο θαη ζηελ νξζή πξαθηηθή θαηά πεξίπησζε, κε ζθνπφ ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο πξνδηαγεγξακκέλεο ηειηθήο 

αληνρήο θαη ησλ ινηπψλ ηδηνηήησλ ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πιηθφ ηθαλνπνηεί ηα 

θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 01-01-05-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-01-01-05-00). 

(ΡΞ23) ΣΑΙΒΓΗΛΝΗ ΝΞΙΗΠΚΝΗ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ (ΔΡΔΞ 01-
02-01-00)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνκήζεηα, θνπή, δηακφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε, ζε ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα, ζηδεξνχ νπιηζκνχ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ραιχβσλ θαη δηαθφξσλ δηακέηξσλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ή βειηίσζε 

ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ ή/θαη ηεο θαηαζθεπήο σο ζπλφινπ. 

Υο νπιηζκφο αληνρήο θεξφλησλ ζηνηρείσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ράιπβαο εθ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα Ξξφηππα ΔΙΝΡ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, θαηά ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζηαηηθήο κειέηεο θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. Νη ράιπβεο πνπ 
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πξνδηαγξάθνληαη ζηα Ξξφηππα απηά είλαη ζπγθνιιήζηκνη θαη παξαδίδνληαη ζε κνξθή ξάβδσλ, 

ξνιψλ, επζπγξακκηζκέλσλ πξντφλησλ θαη θχιισλ ειεθηξνζπγθνιιεκέλσλ πιεγκάησλ, θαζψο 

θαη δίθηπν δνθψλ (lattice girders). Αλνμείδσηνη ράιπβεο ή ράιπβεο κε επηθαλεηαθή 

επεμεξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο, φηαλ ε 

πξνζηαζία ησλ νπιηζκψλ απφ ηελ δηάβξσζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

κε ηελ ζηξψζε επηθαιχςεσο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη δελ εθαξκφδεηαη θαζνδηθή πξνζηαζία. Νη 

αλνμείδσηνη ράιπβεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ Ξηζηνπνηεηηθά ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ εηζαγσγέα 

πνπ ζα βεβαηψλνπλ ηελ θαηεγνξία ηνπ ράιπβα, ζηελ νπνία ππάγνληαη. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 01-02-01-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 01-02-01-00). 

(ΡΞ24) ΠΡΔΓΑΛΝΞΝΗΖΠΖ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ 
ΚΔ ΑΠΦΑΙΡΗΘΔΠ ΚΔΚΒΟΑΛΔΠ (ΔΡΔΞ 03-06-01-01)  

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ:  

 Θαηαγξαθή ησλ πιένλ ζπλήζσλ πιηθψλ πνπ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο 

ζηεγαλψζεηο δσκάησλ - ζηεγψλ κε βάζε ηελ άζθαιην ππφ κνξθή 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ κεκβξαλψλ ή ππφ ξεπζηή κνξθή, κεηά ησλ απαξαηηήησλ 

αζθαιηηθψλ θαη κε πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη λα πξνεγεζνχλ ή λα αθνινπζήζνπλ ηεο 

θπξίσο ζηεγάλσζεο ή λα παξεκβιεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηεο.  

 Ξξνδηαγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ σο άλσ 

πιηθψλ αλάινγα ηνπ ππνζηξψκαηνο (ζθιεξνχ ή ζεξκνκνλσηηθνχ), ηεο ρξήζεο ηνπ 

δψκαηνο - ζηέγεο (βαηνχ ή κε βαηνχ ζην θνηλφ), ψζηε πάληνηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε ζηεγαλσηηθή θαη ζεξκνκνλσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηεγαδνκέλσλ 

ρψξσλ απφ ηα δψκαηα - ζηέγεο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 03-06-01-01 (ΔΙΝΡ ΡΞ 03-06-01-01). 

(ΡΞ25) ΘΑΙΚΚΑΡΑ ΦΟΔΑΡΗΥΛ ΑΞΝ ΔΙΑΡΝ ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ 

(DUCTILE IRON)  

ΓΔΛΗΘΑ 

Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή θαιχπηεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ηελ αξρή 

επηζεψξεζεο, απνδνρήο θαη εηδηθψλ απαηηήζεσλ ζε φηη αθνξά ηα θαιχκκαηα θξεαηίσλ 

(αλζξσπνζπξίδσλ) πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δίθηπν.  

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ 

Θαλύμμαηα θρεαηίφν: Ξξφθεηηαη γηα ην θάιπκκα, θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

θαη απνηεινχκελν απφ ην θάιπκκα θαη ην πιαίζην, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα 

εληαίν ζχζηεκα αξζξψζεσλ. Πθνπφο ηεο άξζξσζεο απηήο είλαη: 

 Ζ παξνρή ιεηηνπξγηθήο πξφζβαζεο απφ έλα κφλν άηνκν γηα ζπληήξεζε, επηηξέπνληαο 

παξάιιεια ηελ απειεπζέξσζε επηβιαβψλ αεξίσλ ηα νπνία ελδέρεηαη λα 
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ζπγθεληξψλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνρέηεπζε 

αθάζαξησλ θαη ιπκάησλ. 

 Ζ δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο  

 Ζ αζθάιηζε κέζσ ηεο δηάηαμεο αζθάιηζεο, ηνπ θαιχκκαηνο εληφο ηνπ πιαηζίνπ. 

Άρθρφζη: Ζ άξζξσζε ζα πξέπεη λα είλαη εληαίν ρπηφ ηκήκα ηνπ θαιχκκαηνο. 

Γακηύλιος από πολσαιθσλένιο: Ξξφθεηηαη γηα παξέκβπζκα απφζβεζεο, ηνπνζεηεκέλν επί 

ηνπ πιαηζίνπ. Πθνπφο ηνπ παξεκβχζκαηνο είλαη λα απνθεχγεηαη ε απεπζείαο επαθή κεηάιινπ 

κε κέηαιιν εμαζθαιίδνληαο έηζη φηη ην θάιπκκα παξακέλεη ζηαζεξφ θαη αζφξπβν εληφο ηνπ 

πιαηζίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. 

ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

Ρα θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη πιαίζηα ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη απφιπηα κε φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνηχπνπ EN124: 1994 Θιάζε D400. Θα πξέπεη λα έρνπλ 

θπθιηθφ πιαίζην κε εληαίν ειεχζεξν άλνηγκα φρη κηθξφηεξν απφ 600 mm, θαη ε εμσηεξηθή 

δηάκεηξνο ηνπ πιαηζίνπ δε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 850 mm, θαη ε θιάληδα ηνπ 

πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα θέξεη εγθνπέο γηα θαιχηεξν θνχκπσκα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. Ρν ζρήκα 

ηνπ θαιχκκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη θπθιηθφ, θαη ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

αλνίγκαηνο απφ έλα θαη κφλν άηνκν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θίλεζε άξζξσζεο. Γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο, ην άλνηγκα ζα πξέπεη λα αλνίγεη ζε γσλία ηνπιάρηζηνλ 100 κνηξψλ θαη θαηά ηελ 

είζνδν ηνπ πξνζψπνπ ην θάιπκκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο ηνπ απφ ην 

πιαίζην ηνπ. 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

- Ρν θάιπκκα θξεαηίσλ θαη ην πιαίζην ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαη ζα 

θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ISO 1083, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ξξφηππν 

ΔΛ124: 1994. 

- Γελ ζα απαηηνχληαη βίδεο γηα ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο άξζξσζεο. 

- Νη αλνρέο θαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνηχπνπ ΔΛ124: 1994. 

- Ρν πιηθφ ηνπ απνζβεζηηθνχ παξεκβχζκαηνο ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην. 

- Ρα Θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηα ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε αηέιεηα 

ρχηεπζεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ξξφηππν ΔΛ124: 1994. 

- Ρν θάιπκκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δέρεηαη αληηθιεπηηθή ζπζθεπή θιεηδψκαηνο, ε νπνία 

ζα κπνξεί λα παξαζρεζεί είηε πξηλ είηε κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε. 

- Ρα θαιχκκαηα ζα πξέπεη λα θιεηδψλνπλ απηφκαηα επί ηφπνπ, ρσξίο άιιν εμάξηεκα, κέζσ 

ελζσκαησκέλεο ειαηεξησηήο ξάβδνπ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα αλνίγνπλ κε απιφ ινζηφ ή ζθαπάλε. 

ΡΞΝΠ ΘΑΗ ΒΑΟΝΠ 
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Ρν θάιπκκα ζα πξέπεη λα δπγίδεη 70 θηιά καδί κε ην πιαίζην, λα αξζξψλεηαη θαη λα 

ζπγθξαηείηαη ζηε ζέζε ηνπ κέζσ ελζσκαησκέλεο ειαηεξησηήο ξάβδνπ απφ φιθηκν ζίδεξν, ε 

νπνία αζθαιίδεη ην θάιπκκα θάησ απφ ην εζσηεξηθφ πιαίζην. 

ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΖ ΘΑΗ ΓΝΘΗΚΔΠ 

Δπιθεώρηζη και δοκιμές καηά ηην παραγφγή  

Ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ΔΛ ISO 9001. Γηα 

λα απνδεηρζεί ε ζπκκφξθσζε απηή, ν θαηαζθεπαζηήο ζα ρξεηαζηεί λα πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο εθδνζέληα απφ αλεμάξηεην ηξίην θνξέα. 

Νη δνθηκέο ησλ πξντφλησλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ξξνηχπνπ ΔΛ124: 1994, θιάζε D400 απφ αλεμάξηεην ηξίην θνξέα (θνξέα 

πηζηνπνίεζεο), ν νπνίνο ηξίηνο θνξέαο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ΔΛ45011 γηα 

ηε δνθηκή θαιπκκάησλ αλζξσπνζπξίδσλ θαηά ΔΛ124: 1994. Γηα λα απνδεηρζεί ε 

ζπκκφξθσζε, νη θαηαζθεπαζηέο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο 

ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Ξξφηππν ΔΛ124: 1994, ζπλνδεπφκελν απφ πξφγξακκα ην νπνίν ζα 

πεξηέρεη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα (Ρν πξφγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ ίδην 

θσδηθφ αξηζκφ κε ην πηζηνπνηεηηθφ ΔΛ124). 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία παξέρνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί γηα ην εξγνζηάζην ζην νπνίν έρνπλ παξαρζεί ηα 

πξντφληα. 

Όια ηα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία παξέρνληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ έλα θαη κνλαδηθφ νξγαληζκφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ίδηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ 

ζηδήξνπ θαη ηεο άκκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζεο. Δπηπιένλ, ν 

θαηαζθεπαζηήο ζα δηαζέηεη ίδηεο εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ κε ηθαλφηεηα εθηέιεζεο δνθηκψλ 

θφξηηζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Ξξφηππν ΔΛ124: 1994 Θιάζε  D400. 

Δπιθεφρήζεις και δοκιμές προς εκηέλεζη μεηά ηην παράδοζη  

Ζ πξαγκαηνπνίεζε δεηγκαηνιεπηηθψλ δνθηκψλ παξαγσγήο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ 

θαιπκκάησλ θξεαηίσλ απνηειεί κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαηά ΔΛ ISO9001 θαη ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξντφλησλ θαηά EN124. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ζα παξέρεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο  γηα θάζε παξάδνζε 

επηβεβαηψλνληαο φηη ε απνζηνιή θαιπκκάησλ αλζξσπνζπξίδσλ ζπκκνξθψλεηαη κε ην 

πξφηππν EN124 θαη ην απαηηνχκελν θνξηίν δνθηκήο. 

Θάζε απνζηνιή κπνξεί εθ ησλ πζηέξσλ λα ειέγρεηαη κεκνλσκέλα σο πξνο ηπρφλ αηέιεηεο ηεο 

ρχηεπζεο. Απφ ηελ θάζε απνζηνιή, ην 5% κπνξεί λα επηιέγεηαη ηπραία θαη λα ππνβάιιεηαη ζε 

δνθηκή θφξηηζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Ξξφηππν ΔΛ124: 1994 Θιάζε D400. Δάλ πνζνζηφ 

10% ησλ δεηγκάησλ απνηχρεη ζηε δνθηκή θφξηηζεο, νιφθιεξε ε απνζηνιή απνξξίπηεηαη. Ν 

αξηζκφο ησλ ππφ δνθηκή δεηγκάησλ δε ζα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 5 αιιά νχηε θαη κεγαιχηεξνο 

ησλ 30.  

ΒΑΦΖ 
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Ρα θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηα θξεαηίσλ ζα είλαη πιήξσο επηρξηζκέλα κε καχξν αζθαιηνχρν 

ρξψκα. 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΛΝΣΔΠ 

Νη θαηαζθεπαζηηθέο δηαζηάζεηο θαη αλνρέο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην Δπξσπατθφ 

Ξξφηππν ΔΛ124: 1994.  

ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ 

Δπηπιένλ φισλ ησλ κφληκσλ ελδείμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην Δπξσπατθφ 

Ξξφηππν ΔΛ124:1994, νη αθφινπζεο θξάζεηο θαη ζεκεία ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζχκθσλα 

κε ην έξγν φζνλ αθνξά ηα θαιχκκαηα θξεαηίσλ.   

9.1 Ινγφηππν / Νλνκαζία θνξέα θαη έηνο ρπηεχζεσο 

9.2 Όλνκα θαη Ινγφηππν ηνπ Θαηαζθεπαζηή. 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

Ρα Θαιχκκαηα θαη πιαίζηα θξεαηίσλ κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη ρσξίο ζπζθεπαζία ή επάλσ ζε 

μχιηλεο παιέηεο κε δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο ζηνίβαμεο άλσ ηνπ ελφο ηεκαρίνπ. 

ΞΙΖΟΥΚΖ 

Ζ πιεξσκή γηα πιήξσο εγθαηεζηεκέλα θαιχκκαηα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην. 

(ΡΞ26) ΒΑΘΚΗΓΔΠ ΦΟΔΑΡΗΥΛ (ΔΡΔΞ 08-07-01-05) 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βαζκίδσλ θξεαηίσλ 

επίζθεςεο ππνγείσλ δηθηχσλ, θαηαζθεπαζκέλσλ απφ θαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

ή ράιπβα επηθαιππηφκελν απφ πιαζηηθφ ή απφ ξεηίλεο εληζρπκέλεο κε ίλεο γπαιηνχ.  

Νη βαζκίδεο παθηψλνληαη ζηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ βάζνπο κεγαιχηεξνπ απφ 

1,25 m γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αζθαιή πξφζβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-07-01-05 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-07-01-00). 

(ΡΞ27) ΑΞΙΔΠ ΣΑΙΒΓIΛΔΠ ΘΑI ΠΥΙΖΛΥΡΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Ζ παξoχζα ηερvηθή πξoδηαγξαθή αθoξά ηεv θαηαζθεπή θαη ηoπoζέηεζε ζηδεξψv εζραξψv, 

θηγθιηδσκάησv, ζηδεξψλ ζηεξηγκάησλ, θιηκάθσv, ζσξαθίζεσv γηα ηεv πξoζηαζία έξγσv απφ 

ζθπξφδεκα θαη ιoηπψv απιψv ζηδεξψv θαη ζσιεvσηψv θαηαζθεπψv, γηα ηεv θαηαζθεπή ησv 

oπoίσv δεv απαηηείηαη εηδηθή εξγαζία κεραvoπξγείoπ. 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

Όιεο oη ραιχβδηvεο θαη ζσιεvσηέο θαηαζθεπέο ζα εθηειεζζoχv θαηά ηξφπo επηκειή θαη 

έvηερvo. Ν αvάδoρoο είvαη ππεχζπvoο γηα ηεv έvηερvε, ζηεξεά θαη αθξηβή θαηαζθεπή. Ν 
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αvάδoρoο ζα ππoβάιεη εγθαίξσο ζηεv ππεξεζία ιεπηoκεξή θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησv 

πξoβιεπφκεvσv ζηε κειέηε ραιχβδηvσv θαη ζσιεvσηψv θαηαζθεπψv. Ζ ππεξεζία κπoξεί vα 

δεηήζεη ζπκπιεξψζεηο θαη ηξoπoπoηήζεηο πoπ o αvάδoρoο ππoρξεoχηαη vα επηθέξεη. Ζ εξγαζία 

απηή δεv πιεξψvεηαη ηδηαηηέξσο. 

Ν αvάδoρoο ππoρξεoχηαη vα πξoκεζεχζεη εγθαίξσο φια ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα ηα oπoία, 

ζχκθσvα κε ηα ζρέδηα ή ηηο oδεγίεο ηεο ππεξεζίαο πξφθεηηαη vα εvζσκαησζoχv ζηηο εθ 

ζθπξoδέκαηoο θαηαζθεπέο, απαγoξεπoκέvεο ηεο εθ ησv πζηέξσv δηάvoημεο oπψv ζε απηέο 

πξoο ζηήξημε ησv κεηαιιηθψv θαηαζθεπψv, εθηφο αv πξoβιέπεηαη δηαθoξεηηθά ζηα ζρέδηα. 

Νη αvαγθαίεο ειεθηξoζπγθoιιήζεηο, oμπγovoθoιιήζεηο, ειψζεηο θαη εv γέvεη ζπvδέζεηο πάζεο 

θχζεσο ζα είvαη αξίζηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσvα κε ηoπο θαvφvεο ηεο Ρέρvεο θαη εκπεηξίαο θαη 

πξoο ηoπο ηζρχovηεο Γεξκαvηθoχο Θαvovηζκoχο DIΛ 1050 θαη 4100 (ππoιoγηζκφο ζηδεξψv 

θαηαζθεπψv θαη ζπγθoιιήζεηο ζηδεξψv θαηαζθεπψv αvηίζηoηρα). 

ΙΗΘΑ 

Γεvηθά 

Όια ηα πιηθά γηα ηεv εθηέιεζε ησv ραιχβδηvσv θαη ζσιεvσηψv θαηαζθεπψv ζα είvαη αξίζηεο 

πoηφηεηoο θαη θαηάιιεια γηα ηov πξooξηζκφ ηoπο. Ζ ππεξεζία ειέγρεη ηεv θαηαιιειφηεηα θαη 

εγθξίvεη ηε ρξήζε ησv πξoηεηvφκεvσv απφ ηov Δξγoιάβo πιηθψv, ηα oπoία πάvησο πξέπεη vα 

αvηαπoθξίvovηαη ζηηο δηαηάμεηο ησv επίζεκσv θαvovηζκψv, ησv αvηίζηoηρσv Γεξκαvηθψv 

Ξξoηχπσv ή άιισv ηζoδχvακσv πξoηχπσv θαη vα είvαη απαιιαγκέvα απφ ειαηηψκαηα ή 

αηέιεηεο, vα είλαη θαηvoχξγηα θαη vα κεv έρoπv ρξεζηκoπoηεζεί πξoεγoπκέvσο. 

Υάιπβεο 

Θα είvαη κε ςαζπξoί, επθαηέξγαζηoη εv ςπρξψ θαη εv ζεξκψ, ζπγθoιιήζηκoη, ρσξίο πέηαια, 

ξαγάδεο, εγθαχκαηα ή άιια ειαηηψκαηα. Ζ επηθάvεηά ηoπο ζα είvαη ιεία, απαιιαγκέvε απφ 

oμεηδψζεηο. Ρα ραιχβδηvα ειάζκαηα θαη oη κoξθoράιπβεο εκπoξίoπ ζα έρoπv αθξηβψο ηηο 

κoξθέο πoπ ππoδεηθvχoπv ηα εγθεθξηκέvα ζρέδηα. Θα είvαη επζχγξακκα θαη ζα έρoπv 

oκoηφκoξθεο δηαηoκέο θαη πιήξσο επεμεξγαζκέvεο επηθάvεηεο. πφ ηεv εvέξγεηα ηεο 

δηάηξεζεο κε ηξππάvη πξέπεη vα δηαηεξείηαη ε ζπvoρή ηoπ πιηθoχ. Ν ράιπβαο πξέπεη vα 

αvηέρεη ζε φιεο ηηο παξαδεδεγκέvεο δoθηκαζίεο ζηηο oπoίεο ε επηβιέπoπζα ππεξεζία ζα θξίvεη 

αvαγθαίo vα ηov ππoβάιεη. Δηδηθφηεξα ηζρχoπv oη Γεξκαvηθoί Θαvovηζκoί DIΛ 1050. 

ΓΑΙΒΑΛΗΠΚΑ – ΣΟΥΚΑΡΗΠΚOΗ 

Γεvηθά 

Νη απιέο ραιχβδηvεο θαη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο oπoηαζδήπoηε θχζεο ζα γαιβαvηζζoχv ή/θαη 

ζα ρξσκαηηζζoχv. Θακηά κεηαιιηθή επηθάvεηα δεv ζα παξακείvεη ηειηθά εθηεζεηκέvε θαη 

απξoζηάηεπηε. 

Γαιβάvηζκα 

Ρo γαιβάvηζκα ζα γίvεη κε ηε κέζoδo ηεο εκβάπηηζεο εv ζεξκψ θαη κεηά ηεv ηειηθή 

επεμεξγαζία ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπvδέζεσο θαη ζηεξίμεσο 

(ιάκεο, θoριηoθφξoη ήιoη, ξoδέιιεο θιπ.) ζα είvαη επίζεο γαιβαvηζκέvα κε ηεv ίδηα κέζoδo. 
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Πε κεηαιιηθά ζηoηρεία πoπ έρoπv γαιβαvηζηεί απαγoξεχεηαη ε δηάvoημε oπψv ή ε εθηέιεζε 

ζπγθoιιήζεσv. Βιάβεο πξoμεvoχκεvεο ζηo γαιβάvηζκα ζα επαvoξζψvovηαη θαηά ηξφπo 

ηθαvoπoηεηηθφ απφ ηov αvάδoρo.  

Σξσκαηηζκoί 

Ζ επηιoγή ησv ζπζηεκάησv πξoζηαζίαο θαη βαθήο, αvάιoγα κε ηov πεξηβάιιovηα ρψξo θαη ηε 

ρξήζε ησv κεηαιιηθψv θαηαζθεπψv, ζα είvαη ηεο έγθξηζεο ηεο ππεξεζίαο. 

ΘΗΓΘΙΗΓΥΚΑΡΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 

Ρα πξoζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα ησv πάζεο θχζεσο ηερvηθψv έξγσv ζηηο ζέζεηο πoπ ζα 

πξoθχπηoπv απφ ηα εγθεθξηκέvα ζρέδηα ή πoπ ζα oξίζεη ε ππεξεζία, ζα απoηειoχvηαη απφ 

γαιβαvηζκέvoπο ζηδεξoζσιήvεο 1 1/2'' θαη ζα θαηαζθεπαζζoχv ζχκθσvα κε ηα εγθεθξηκέvα 

ζρέδηα. Νη κεηαμχ ησv oξζoζηαηψv θαη ησv oξηδovηίσv ξάβδσv εvψζεηο ζα γίvoπv κε ειίθσζε 

κέζσ εηδηθψv ηεκαρίσv (ηαπ, γσvηψv, ζηαπξψv). Όια ηα κεηαμχ ησv εηδηθψv ηεκαρίσv 

ηκήκαηα ζα απoηειoχvηαη απφ έvα κφvo ζηoηρείo, δειαδή δεv ζα ππάξρoπv εvψζεηο κε κoχθα, 

θιάvηδα ή ζθήvα κεηαμχ ησv θφκβσv ηoπ θηγθιηδψκαηoο. Ζ ζηήξημε ησv θηγθιηδσκάησv ζηo 

ζθπξφδεκα ζηέςεσο ησv έξγσv ζα γίvεη κέζσ ζηδεξάο ιάκαο ζρήκαηoο ηαπ, δηαηoκήο 

35/3mm, ηoπoζεηεκέvεο θάζε 1,50 m θαη ζα ζηεξεψvεηαη κε δχo θoριίεο θαη βχζκαηα (oχπα). 

Ζ εμσηεξηθή επηθάvεηα ησv θηγθιηδσκάησv ζα πξoζηαηεχεηαη ζχκθσvα κε ηα oξηδφκεvα ζηo 

πξoεγoχκεvo άξζξo 4 ηεο Ρερvηθήο απηήο Ξξoδηαγξαθήο. 

(ΡΞ28) ΑΓΥΓΝΗ ΑΞΝ ΠΥΙΖΛΔΠ ΞΝΙΑΗΘΙΔΛΗΝ ΘΑΗ 
ΔΗΓΗΘΑ ΡΔΚΑΣΗΑ ΑΞΝ ΞΝΙΑΗΘΙΔΛΗΝ  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Ζ Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηνπο αγσγνχο απφ πνιπαηζπιέλην, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο Αξρήο. 

Νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή απηή λα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ, έρνπλ ζπλνπηηθά σο εμήο : 

1. Η πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη νη θάζε είδνπο δνθηκαζίεο ζην 

εξγνζηάζην πξηλ ηελ παξαιαβή. 

2. Όιεο νη θνξηνεθθνξηώζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ από 

ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο. 

3. Η ηνπνζέηεζε θαη ε ζύλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ κέζα ζην όξπγκα. 

4. Οη θάζε είδνπο δνθηκαζίεο παξαιαβήο ησλ έηνηκσλ ζσιελώζεσλ ζην εξγνηάμην. 

Γηα φιεο ηηο άιιεο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή, φπσο π.ρ. εθζθαθέο θαη 

επαλεπηρψζεηο νξπγκάησλ, άξζεηο θαη αλαθαηαζθεπέο νδνζηξσκάησλ, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 

κεηαθνξέο πξντφλησλ εθζθαθήο, θαηαζθεπή ππνζηξψκαηνο απφ ακκνράιηθν ή beton θιπ.. 

ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο. 

ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΠΥΙΖΛΥΛ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΥΛ ΡΔΚΑΣΗΥΛ  
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Ζ πνηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην εξγνζηάζην ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ζα ζπκθσλνχλ πιήξσο κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ζσιήλσλ απφ συηλής πσκνόηηηας πολσαιθσλένιο HDPE 3ης γενιάς, ζ80–

MRS10–PΔ100 καηά CEN:TC155/WG 12/20.1/N110, TC155/20.2/N1002REV θαη pr EN 

12201-2 θαη ζπκπιεξσκαηηθά νη DIN 8074, DIN 8075. 

Ππκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ νη γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο: 

1.  DIN 2401 ηκήκα 1 Δνκηθά εμαξηήκαηα ζηα νπνία αζθείηαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πίεζε. 

ηνηρεία πίεζεο & ζεξκνθξαζίαο. Οξηζκνί, θιίκαθεο νλνκαζηηθήο πίεζεο. 

2.  DIN 3543 ηκήκα 4 Δηαηξεηηθόο εμνπιηζκόο από (HDPE) γηα ζσιήλεο (HDPE). Δηαζηάζεηο. 

3.  DIN 3544 ηκήκα 1 Εμνπιηζκόο από (HDPE). Απαηηήζεηο θαη έιεγρνο γηα ηνλ δηαηξεηηθό 

εμνπιηζκό. 

4.  Παξάξηεκα 1 ζην 

DIN 8075 

σιήλεο από (HDPE). Ιθαλόηεηα αληίζηαζεο ζηα ρεκηθά, ζσιήλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ζσιελώζεσλ. 

5.  DIN 16963 ηκήκα 1 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. Με ηκεκαηηθό ηξόπν θαηαζθεπήο 

παξαζθεπαζζέληα ηόμα ζσιήλσλ γηα ζπγθνιιεηηθή ακθίδεζε. 

Δηαζηάζεηο.  

6.  DIN 16963 ηκήκα 2 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. Με ηκεκαηηθό (segment) ηξόπν θαηαζθεπήο 

δηακέζνπ ζηξίθσζεο παξαζθεπαζζέληα εμαξηήκαηα – Σ θαη  

δηαθιαδώζεηο γηα ζπγθνιιεηηθή ακθίδεζε. Δηαζηάζεηο.  

7.  DIN 16963 ηκήκα 3 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. Από ζσιήλα δηακνξθσκέλα ηόμα ζσιήλσλ 

γηα  ζπγθνιιεηηθή ακθίδεζε. Δηαζηάζεηο.  

8.  DIN 16963 ηκήκα 4 (πξνο ην παξόλ ζρέδην). ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα 

ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. Δεζκνί γηα 

ζπγθνιιεηηθή ακθίδεζε ζεξκηθνύ ζώκαηνο, θιάληδεο, παξεκβύζκαηα. 

Δηαζηάζεηο. 

9.  DIN 16963 ηκήκα 5 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από ζθιεξό πνιπαηζπιέλην (PE – ζθιεξό), ηύπνο 1 θαη 2. Γεληθέο 

απαηηήζεηο πνηόηεηαο, έιεγρνο. 

10.  DIN 16963 ηκήκα 6 (πξνο ην παξόλ ζρέδην). ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα 

ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. 

Εμαξηήκαηα από ρπηό ππό πίεζε γηα ζπγθνιιεηηθή ακθίδεζε. Δηαζηάζεηο. 

11.  DIN 16963 ηκήκα 7 (πξνο ην παξόλ ζρέδην). ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα 

ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. 
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Εμαξηήκαηα ζπγθόιιεζεο ειηθνεηδνύο ζεξκηθνύ ζύξκαηνο από ρπηό ππό 

πίεζε. Δηαζηάζεηο. 

12.  DIN 16963 ηκήκα 8 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. Γσλίεο από ρπηό ππό πίεζε γηα ζπγθόιιεζε 

κνύθαο.  Δηαζηάζεηο. 

13.  DIN 16963 ηκήκα 9 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. Εμαξηήκαηα  Σ από ρπηό ππό πίεζε γηα 

ζπγθόιιεζε κνύθαο.  Δηαζηάζεηο. 

14.  DIN 16963 ηκήκα 10 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. Μνύθεο θαη θαιύπηξεο από ρπηό ππό πίεζε 

γηα ζπγθόιιεζε κνύθαο.  Δηαζηάζεηο. 

15.  DIN 16963 ηκήκα 11 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. Δεζκνί, θιάληδεο, παξεκβύζκαηα γηα 

ζπγθόιιεζε κνύθαο.  Δηαζηάζεηο. 

16.  DIN 16963 ηκήκα 13 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. ηξηκκέλεο θαη πεπηεζκέλεο ζπζηνιέο γηα 

ζπγθόιιεζε ακθίδεζε. Δηαζηάζεηο. 

17.  DIN 16963 ηκήκα 14 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. πζηνιέο θαη λίπει από ρπηό ππό πίεζε γηα 

ζπγθόιιεζε κνύθαο.  Δηαζηάζεηο. 

18.  DIN 16963 ηκήκα 15 ύλδεζκνη ζσιήλσλ θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ γηα αγσγνύο πίεζεο 

από (HDPE), ηύπνο 1 θαη 2. Κνριησηέο ζπλδέζεηο ζσιήλσλ.  Δηαζηάζεηο. 

19.  DIN 16928 σιελώζεηο από ζεξκνπιαζηηθό ζπλζεηηθό πιηθό. ύλδεζκνη ζσιήλσλ, 

εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ, ηνπνζέηεζε. Γεληθέο ππνδείμεηο. 

20.  DIN 19533 σιήλεο από ζθιεξό ΡΕ θαη καιαθό ΡΕ γηα παξνρή πόζηκνπ λεξνύ. 

σιήλεο, ζύλδεζκνη ζσιήλσλ, εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ. 

21.  DIN 19535 ηκήκα 1 (πξνο ην παξόλ ζρέδην) ζσιήλεο θαη ζύλδεζκνη ζσιήλσλ από ΡΕHD γηα 

απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο αλζεθηηθνύο ζε θαπηό λεξό (ΗΣ) γηα ην 

εζσηεξηθό ησλ θηηξίσλ. Δηαζηάζεηο. 

22.  DIN 19535 ηκήκα 2 σιήλεο θαη ζύλδεζκνη ζσιήλσλ από ΡΕ-HD γηα απνρεηεπηηθνύο 

αγσγνύο αλζεθηηθνύο ζε θαπηό λεξό (ΗΣ) γηα ην εζσηεξηθό ησλ θηηξίσλ. 

Σερληθνί όξνη παξάδνζεο.. 

23.  DIN 19537 ηκήκα 1 σιήλεο θαη ζύλδεζκνη ζσιήλσλ από ΡΕ-HD γηα ππνλόκνπο θαη 

απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο. Σερληθνί όξνη παξάδνζεο. 

ΙΗΘΝ ΘΑΡΔΟΓΑΠΗΑΠ (ΙΗΘΝ ΦΝΟΚΑΟΗΠΚΑΡΝΠ)  
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Ρν ΟΔ-ΖD 3εο γεληάο ζηαζεξνπνηείηαη θαηά θαλφλα κε αηζάιε θαη θαηάιιεια αληηνμεηδσηηθά, 

πνπ παξάγνληαη απφ πιηθφ θνξκαξίζκαηνο (βιέπε επεμεγήζεηο). 

Ζ επηινγή ησλ ζηαζεξνπνηεηψλ θαη ησλ ινηπψλ επηπξφζζεησλ επαθίεηαη ζηνλ παξαζθεπαζηή. 

ιηθά θνξκαξίζκαηνο αγλψζηνπ ζπλζέζεσο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

Γενικά 

Ρα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΛ) θαη λα παξάγνληαη ζχκθσλα κε απηέο. Ρν ηειηθφ πξντφλ 

(ζσιήλεο, εμαξηήκαηα) ζα θέξεη ζήκαλζε CE. 

Ξξντφληα απφ άιια θξάηε κέιε ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ θαη πξψηεο χιεο απφ θξάηε κέιε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ, ηα νπνία δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ παξνχζα Ρερληθή 

Ξξνδηαγξαθή, ζεσξνχληαη ηζνδχλακα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζην θξάηνο θαηαζθεπήο, φηαλ κε απηνχο επηηπγράλεηαη ζηνλ ίδην βαζκφ δηαξθψο 

ε απαηηνχκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηελ θαηαιιειφηεηα 

ρξήζεο. 

Γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν ν 

Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία πξνο έγθξηζε θάθειν κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

- Ξαξνπζίαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ΖDPE. 

- Ξηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα/ εξγαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

θνηλνηηθέο δηαηάμεηο (ΔΛ ISO 17025), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε ησλ 

πξντφλησλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ πξνηχπσλ (βι. πίλαθα πξνηχπσλ). 

- Ξίλαθεο/ ζηνηρεία αλαιφγσλ εθαξκνγψλ ησλ πξντφλησλ. 

- Ξίλαθεο δηαζηάζεσλ/ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. 

- Πρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

παξάγεη ην εξγνζηάζην. 

- Νδεγίεο εγθαηάζηαζεο/ ζχλδεζεο. 

Ρα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα ππνβάιινληαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη θαη’ 

ειάρηζηνλ ζα πεξηιακβάλνπλ πεξίιεςε ζηα Διιεληθά θαη πιήξε θείκελα/ ζηνηρεία ζηελ 

Αγγιηθή. 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 

9000:2000 παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα 

ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ, απφ επίζεκε Αξρή, Νξγαληζκφ ή Ηλζηηηνχην ρψξαο ηεο ΔΔ 

(π.ρ. DVGW,Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming 

pools). Νη ζσιήλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαρζεί ην πνιχ έλα εμάκελν πξηλ ηελ πξνζθφκηζή 

ηνπο ζην έξγν πξνο ηνπνζέηεζε. 

Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή – θαηαζθεπαζηή 

ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ 3εο γεληάο ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη φηη ν πξνκεζεπηήο – 
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θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ ζα παξάζρεη ηνπο ζσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην θαη ηα 

απαηηνχκελα εμαξηήκαηα απηψλ θαζψο θαη φιν ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερλνγλσζία 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ απφ 

πνιπαηζπιέλην. 

Πήμανζη ζφλήνφν 

Νη 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 – ΑΓΥΓΝΠ ΖDPE/ Φ ΑΑΑ Σ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

φπνπ: 

ΖDPE = πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 

ΦΑΑΑ Σ ΒΒΒ = εμσηεξηθή δηάκεηξνο Σ πάρνο ηνηρψκαηνο 

PN 12,5 = θιάζε πίεζεο ζε atm ή bar 

XXXX = φλνκα θαηαζθεπαζηή 

YYYY = ρξφλνο παξαγσγήο απφ ηελ κία πιεπξά θαη αχμσλ αξηζκφο κήθνπο απφ ηελ 

αληηδηακεηξηθή 

ZZZZ = ηα εθαξκνδφκελα πξφηππα γηα ηελ παξαγσγή θαη δνθηκαζία ησλ ζσιήλσλ ζην 

εξγνζηάζην ησλ ζσιήλσλ απηψλ θαη ειέγρνπ απηψλ 

PE 100 = ε θαηάηαμε ηεο πξψηεο χιεο. 

Πσνθήκες παράδοζης 

Νη επηθάλεηεο ηνκείο ζηηο άθξεο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα βξίζθνληαη φζν ην δπλαηφλ θάζεηα 

πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα. Νη ζσιήλεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ θνπζθάιεο, ζσιελνεηδή 

θελά θαη αλνκνηνγέλεηεο πνπ επηδεκηψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ βαθή ησλ ζσιήλσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε φια ηα ζεκεία νκαιή. 

Ξοιόηηηα ηφν επιθανειών 

Νη ζσιήλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ιείεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. Διάρηζηεο 

θπκαηνεηδήο απιαθψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ αλνκνηνκνξθίεο ζηα ηνηρψκαηα, είλαη επηηξεπηέο, 

εθ’ φζνλ δελ κεηψλεηαη ην νλνκαζηηθφ πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ. Γελ επηηξέπνληαη πάλησο ζε 

θάζε πεξίπησζε απιαθψζεηο κε νμχηαηεο άθξεο θαη εγθνπέο. Ν έιεγρνο γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγ.4.1 θαη 4.2 ηνπ DIN 8075, DIN 8074, θαη pr EN12201-2. 

Γιαζηάζεις και οριακές αποκλίζεις  

Γηα ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ζσιήλσλ ηζρχνπλ νη δηαζηάζεηο 

θαη νη νξηαθέο απνθιίζεηο ζχκθσλα κε ην pr EN12201-2. 

ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΘΑΗ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΙΗΘΥΛ 

Ζ δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη κε πξνζνρή 

γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ. Ρα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην ψζηε νη ζσιήλεο λα 

κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα. 
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Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γεξαλνί ή ινηπά αλπςσηηθά κεραλήκαηα. Πε 

θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε 

ζπξκαηφζρνηλνπ ή αιπζίδσλ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζσιήλσλ. Νη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά κε ηκάληεο (ζακπάληα). 

Νη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα 

δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο, θ.ιπ.), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο θαη 

παξακνξθψζεηο ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο. Θάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά. 

Κέρξη 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 ζηε δηαηνκή, θαζ’ φζνλ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ζηξέβισζε ή ιπγηζκφ ζην ζσιήλα. 

γ)  Ζ αμνληθή ή εγθάξζηα θφξηηζε θαζ’ φζνλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε 

(πιάηπλζε) ηεο δηακέηξνπ. 

δ)  Ρν ζχξζηκν, ξίςε ή ζηνίβαμε ζε ηξαρείεο επηθάλεηεο. Δάλ νη ζσιήλεο 

θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη 

θαηάιιεια απφ εθδνξέο θαη ραξάμεηο. 

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

Νξζή πξαθηηθή απνηειεί ε ζηνίβαζε ζε χςνο έσο 1,5 m, κε επαθή ησλ ζσιήλσλ θαηά 

γελέηεηξα εθάπηνληαη. Ζ θάησ ζηξψζε ζα πξέπεη λα εδξάδεηαη ζε επίπεδε θαζαξή επηθάλεηα 

θαη θαζ΄ φιν ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ. Θαηά ηελ απνζήθεπζε ζσιήλσλ δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ 

θαη δηακέηξσλ, νη πιένλ άθακπηνη ζα πξέπεη λα δηαηάζζνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζηνίβαο. 

Αλ νη ζσιήλεο έρνπλ πξνδηακνξθσκέλα άθξα, (π.ρ. θιαληδσηνί ζσιήλεο) ηα άθξα απηά 

πξέπεη λα πξνεμέρνπλ. 

Ρα άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία γηα ζχλδεζε πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη 

απφ ρηππήκαηα. 

Ρα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα 

έρνπλ θαξφηζα κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο πξνεμνρέο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηξαπκαηίζνπλ ηνπο ζσιήλεο. 

ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΥΙΖΛΥΛ ΠΡΝ ΝΟΓΚΑ  

Ν ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα βάζε θαη θιίζεηο 

απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ζα είλαη επίπεδνο θαη απαιιαγκέλνο απφ πέηξεο. Νη ζσιήλεο 

ηνπνζεηνχληαη επί ακκνραιηθψδνπο ζηξψζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη κε ρξήζε ηκάλησλ. Ζ ρξήζε κεηαιιηθψλ 

αιπζίδσλ, θαισδίσλ, αγθίζηξσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηελ 

πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε απαγνξεχεηαη. 
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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 ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 

ζπλδέζκσλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα ππεξβαίλεη ηα εμήο φξηα : 

 Φ500 mm:   3,0ν  

 Φ600 έσο 900 mm:  2,0ν  

 Φ1000 έσο 1400 mm: 1,0ν  

 Φ1400 mm:   0,5ν 

Ξξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο ζα ζηξσζεί ν ππζκέλαο ηνπ 

νξχγκαηνο κε ζηξψκα άκκνπ πάρνπο ζχκθσλα κε ηα ηππηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Νη ζσιελψζεηο ζα θαιχπηνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ζηξψκα άκκνπ πάρνπο ζχκθσλα κε ηα ηππηθά 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ζα 

ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα κελ πξνθιεζεί βιάβε ζηηο ζσιελψζεηο απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία. Πε θάζε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ην ηειεπηαίν 

άθξν ζα εκθξάζζεηαη γηα πξνζηαζία ηνπ ζσιήλα απφ ηελ εηζρψξεζε ξππαληψλ. 

ΠΥΚΑΡΑ ΑΓΘΟΥΠΔΥΠ  

Πψκαηα αγθπξψζεσο απφ ζθπξφδεκα ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηηο ζέζεηο, παξεκβνιήο εηδηθνχ 

ηεκαρίνπ, δηαθιαδψζεσο, θακπχιεο, ή ζπζηνιήο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε. 

Ζ εθζθαθή γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ζσκάησλ αγθπξψζεσο ζηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο ζα 

εθηειείηαη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. 

Θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ μπινηχπσλ γηα ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα 

θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ. 

Γιαζηάζεις 

Ζ κέζε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ θαζνξίδεηαη ζηα 0,1 mm κε κέηξεζε ηεο 

πεξηκέηξνπ ζηα δχν άθξα ηνπ ζσιήλα. Ρν πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα 0,1 mm 

ζηηο δχν άθξεο ηνπ ζσιήλα ζε 4 ζέζεηο αληίζηνηρα, φπνπ ηα ζεκεία κέηξεζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα πάλσ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα. Νη κεηξήζεηο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε (232) 0C. 

Ξαραλαβή σλικών 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν ζην Δξγνηάμην αθνχ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη ππνρξεσηηθέο θαη φζεο πξναηξεηηθέο δνθηκέο απνδνρήο θξηζνχλ 

ζθφπηκεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ παξαπάλσ Ρερληθψλ 

Ξξνδηαγξαθψλ. Ζ Δπηβιέπνπζα πεξεζία ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηηο 

δνθηκέο ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηεο. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ παξαζηεί εθπξφζσπνο ηεο Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ, ν 

θαηαζθεπαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία βεβαίσζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη φηη φινη νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα έρνπλ 

ππνβιεζεί κε επηηπρία ζηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο ζηηο δνθηκαζίεο 

παξαιαβήο ή ε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζσιελψζεσλ επί 

ηφπνπ ησλ έξγσλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. 

Ροποθέηηζη και ζύνδεζη ηφν ζφλήνφν 

Νη ζσιήλεο απφ HDPE 3εο γεληάο ζα εγθηβσηίδνληαη ζε άκκν ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ζρέδην. 

Νη ζσιήλεο ζα ζπγθνιινχληαη ζεξκηθά κε απηνγελή ζπγθφιιεζε (κεησπηθή ζπγθφιιεζε) έμσ 

απφ ην ζθάκκα ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα θαηαβηβάδνληαη εληφο απηνχ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζεξκηθήο απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κε 

φινπο ηνπο θαλφλεο θαη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απνιχησο ζηεγαλή έλσζε ησλ ζσιήλσλ. 

Θαηά ηελ δηαδηθαζία απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο ζα ηεξεζνχλ ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα: 

1. Ξξνεηνηκαζία κε θνπή ησλ δχν ειεχζεξσλ άθξσλ απφιπηα θάζεηα σο πξνο ηνλ 

άμνλα ησλ αγσγψλ κε ρξήζε εηδηθνχ κεραληθνχ πεξηζηξνθηθνχ θφπηε. 

2. Ν έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ δχν ζσιελψζεσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

κηθξήο αμνληθήο κεηαηφπηζεο (1 - 5 cm) σο πξνο ηελ ηειηθή ζέζε ζπγθφιιεζεο. 

3. Σξήζε απηφκαηεο κεραλήο γηα απηνγελή ζπγθφιιεζε, πνπ ππνρξεσηηθά ζα 

πξνζθνκίζεη ν Αλάδνρνο πξηλ ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο ζπγθφιιεζεο ησλ 

ζσιελψζεσλ. Δηδηθφηεξα ε απηφκαηε κεραλή απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιειε γηα ηηο νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο ησλ ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ 

πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 

λα πξνζθνκίζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ή 

ησλ κεραλψλ απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

ζπγθφιιεζε ησλ ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην 

ηα αθφινπζα: 

 Θαηαζθεπαζηήο – Ρχπνο Κεραλήο 

 Αξηζκφο θαηαζθεπήο (serial No) 

 Δχξνο δηακέηξσλ ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ πνπ δχλαληαη λα ζπγθνιιεζνχλ 

απφ ηελ κεραλή 

 Ξξνδηαγξαθέο ρξφλσλ, αμνληθήο δχλακεο, ζεξκνθξαζηψλ ζπγθφιιεζεο αλά 

ζπγθνιινχκελε δηάκεηξν ζσιήλσζεο πνιπαηζπιελίνπ. 

4. Δθαξκνγή ησλ δχν πξνο ζπγθφιιεζε άθξσλ ζηελ ζπγθνιιεηηθή κεραλή θαη 

ζηεξέσζή ηνπο ζηηο απηνξπζκηδφκελεο αξπάγεο ηεο κεραλήο. 

5. Οχζκηζε ηεο κεραλήο απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο ζχκθσλα κε ηελ ζπγθνιινχκελε 

δηάκεηξν θαη ηελ θιάζε πίεζεο ησλ ζπγθνιινχκελσλ ζσιελψζεσλ θαη ηελ εμσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 
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6. Πε θάζε πεξίπησζε ηήξεζε φισλ ησλ ρξφλσλ αξρηθήο πξνζέξκαλζεο ησλ άθξσλ απφ 

ηελ ζεξκαληηθή πιάθα, ηνπ ρξφλνπ δηαηήξεζε ππφ ζηαζεξή αμνληθή ζπκπίεζε ησλ 

ζπγθνιινχκελσλ άθξσλ θαη ηνπ ρξφλνπ ςχμεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ θαη ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαηά ηελ θάζε 

ζπγθφιιεζεο.  

Πηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην (ζπζηνιέο, ηαχ θιπ 

πνιπαηζπιελίνπ) θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηνγελνχο ζπγθφιιεζεο 

δεκηνπξγείηαη εζσηεξηθά θξέκαζε («θνξδφλη» εζσηεξηθά ηεο ζπγθφιιεζεο) ιφγσ ηεο 

ζπκπίεζεο θαη ηεο εθηφλσζεο ησλ πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ. Κε θαηάιιειε ζπζθεπή πνπ 

παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο ζσιελψζεσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απφμπζε ηνπ 

ζρεκαηηδφκελνπ «θνξδνληνχ» εζσηεξηθά ψζηε λα κελ ππάξρεη ζηέλσζε ζην ζεκείν 

ζπγθφιιεζεο.  

Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ζπλέπεηεο ηνπηθψλ ζηελψζεσλ ζηηο ζπγθνιιήζεηο, νη νπνίεο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζε κηθξέο νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά 

ζσιελψζεηο ζε ξνιά ησλ 100 m γηα δηακέηξνπο απφ ηηο κηθξφηεξεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

δηακέηξνπο κέρξη θαη Φ125. 

Νη ζπγθνιιήζεηο ησλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην επηηξέπεηαη λα γίλνπλ θαη κε άιινπο 

ηξφπνπο - κεζφδνπο, ι.ρ. κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνκνχθα. Νη 

ζπγθνιιήζεηο απηέο ζα εθηεινχληαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο. Ρν 

επηπξφζζεην θφζηνο ζα επηβαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνκνχθεο γηα ηελ ζχλδεζε ηκεκάησλ 

ζσιελψζεσλ κεηαμχ ηνπο ζα αθνινπζείηαη ε αθφινπζε δηαδηθαζία: 

 Δπηκειήο θαζαξηζκφο ησλ άθξσλ ησλ πξνο ζχλδεζε ζσιελψζεσλ ζε κήθνο (κεηξνχκελν 

απφ ηα άθξα ησλ ζσιελψζεσλ) ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή νδεγία ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ κε θαηάιιειε βνχξηζα πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ 

ζσιελψζεσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 Σξήζε ειεθηξνκνχθαο θαηάιιειεο γηα ηελ θιάζε πίεζεο ησλ πξνο ζχλδεζε 

ζσιελψζεσλ. 

 Ρνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ ζηηο ππνδνρέο ηεο ειεθηξνκνχθαο θαη ζηηο απνζηάζεηο 

πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 Γηαζχλδεζε κε ειεθηξηθή πεγή ησλ αθξνδεθηψλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηελ έλαξμε 

ζέξκαλζεο ηεο εζσηεξηθήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. 

 Γηαηήξεζε ηνπ ρξφλνπ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πνπ ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο λα πξνζθνκίζεηη ζηελ 

πεξεζία εθηφο θαη αλ είλαη ηειείσο απηνκαηνπνηεκέλε ε δηαδηαθαζία ζπγθφιιεζεο κε 

ηελ ρξήζε bar code ζηνηρείσλ απφ ην εηδηθφ ηεκάρην θαη απηνξπζκηδφκελε κεραλή 

ζέξκαλζεο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

Πε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο ζπλδέζεηο θιαληδσηψλ εμαξηεκάησλ (π.ρ. δηθιείδσλ θιπ) 

θαη πάληνηε εληφο επηζθέςηκσλ θξεαηίσλ ζα γίλνπλ ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ απφ 

πνιπαηζπιέλην κε θιάληδεο. 
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Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ιαηκνί πνιπαηζπιελίνπ ζχλδεζεο θιαληδψλ (εηδηθά 

εμαξηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπαηζπιέλην) θαη ραιχβδηλεο θιάληδεο ηφξλνπ. Νη 

ραιχβδηλεο θιάληδεο ηφξλνπ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ (βιέπε ζρεηηθή πξνδηαγξαθή) 

εθαξκφδνληαη πξψηα επί ησλ ζσιήλσλ, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε απηνγελήο ζπγθφιιεζε ησλ 

ιαηκψλ θιαληδψλ απφ πνιπαηζπιέλην, κεηά ηνπνζεηείηαη θαηάιιειν ζηεγαλνπνηεηηθφ 

παξέκβπζκα κεηαμχ ησλ ιαηκψλ θιαληδψλ θαη ηέινο γίλεηαη ζχζθηγμε ησλ θιαληδψλ απηψλ. 

Ρν θφζηνο ησλ πιαζηηθψλ ιαηκψλ θαη ηεο εξγαζίαο γηα θιαληδσηή ζχλδεζε πεξηιακβάλεηαη 

ζην ηίκεκα ηνπ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ. 

Ζ θαηαβίβαζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ κέζα ζην φξπγκα  ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

«ηζάπαο» θαη ηκάληα ή γεξαλνχ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη βαξχηεξνπο ζσιήλεο. 

Κεηά ηελ ζχλδεζε θαη ηνπνζέηεζε, ν νινθιεξσκέλνο αγσγφο κεηαμχ ησλ δχν δηαδνρηθψλ 

ζεκείσλ αιιαγήο θιίζεο ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδεη έλα ζπλερή ζσιήλα νκνηφκνξθα εδξαδφκελν 

ζε φιν ην κήθνο ηνπ κε επζχγξακκν θαη νκαιφ ππζκέλα ζχκθσλα κε ηηο επζπγξακκίεο θαη 

θιίζεηο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηε κειέηε θαη ηα ζρέδηα. Ζ κεγίζηε επηηξεπφκελε θαηαθφξπθε 

απφθιηζε ηεο γξακκήο ηνπ ππζκέλα ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ αγσγνχ απφ ηελ εγθεθξηκέλε ηέηνηα 

ζηα ζρέδηα, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεηαη ην 5% ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο αξρήο θαη 

ηέινπο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα 

ζθξαγίδνληαη πξνζσξηλά ηα ειεχζεξα άθξα ησλ ήδε ηνπνζεηεκέλσλ αγσγψλ γηα λα 

παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ησλ κηθξψλ δψσλ ή άιισλ μέλσλ ζσκάησλ κέζα ζ’ απηά. 

Ρομή ζφλήνφν 

Θαηά ηελ πνξεία ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ απφ HDPE 3εο γεληάο ζην έξγν, ζα ππάξμεη ε 

αλάγθε, ζσιήλεο λα θνπνχλ ζε κήθε κηθξφηεξα ηνπ νλνκαζηηθνχ κήθνπο. 

Ζ θνπή ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε ην θαηάιιειν φξγαλν θνπήο ζσιήλσλ ΟΔ θαη πάληνηε 

ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ. 

Πηε ζπλέρεηα ε επεμεξγαζία ησλ άθξσλ ην ζσιήλα πνπ θφπεθε πξέπεη λα γίλεη απαξαίηεηα κε 

εηδηθή κεραλή ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο άςνγεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζσιήλσλ. 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ  

1) Κεηά ηελ έγθξηζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ ηεο πεξηνρήο φπνπ πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ νη αγσγνί κεηαθνξάο, ν Αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

δψλεο εξγαζίαο, φπνπ απαηηείηαη θαη ζηελ εθζθαθή ηεο ηάθξνπ ζχκθσλα κε ηελ 

επηζπκεηή φδεπζε. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ ζην ζθάκκα ζα αξρίζεη, αθνχ πξψηα: 

 Έρνπλ δνζεί από ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία όιεο νη εγθξίζεηο θαηαιιειόηεηαο 

πιηθώλ θαη βάζνπο εγθαηάζηαζεο. 

 Έρεη δηακνξθσζεί ε ηάθξνο, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα. 

 Έρνπλ απνθαηαζηαζεί ηπρόλ βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ εθζθαθή ζε άιια 

δίθηπα. 

 Έρεη θαζαξηζζεί ε ηάθξνο. 

 Έρεη δηαζηξσζεί κε άκκν. 
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 Έρεη δνζεί, από θνηλνύ κε ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, ιύζε ζε πηζαλά πξνβιήκαηα 

όδεπζεο ιόγσ εκπνδίσλ. 

 Έρνπλ κεηαθεξζεί νη απαηηνύκελεο πνζόηεηεο ζσιήλσλ θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ ζην 

ππό εθηέιεζε ηκήκα. 

Κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα : 

 Εμαζθάιηζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ 

 Υάξαμε γξακκώλ κε παζζάισζε θαη δεκηνπξγία ηεο δώλεο εξγαζίαο. 

 Εθζθαθή, δηακόξθσζε ζθάκκαηνο, θαζαξηζκόο, απνθαηάζηαζε πξνζθιεζέλησλ 

βιαβώλ ζε άιια δίθηπα θαη απνθαηάζηαζε εκπνδίσλ.  

 Δηάζηξσζε άκκνπ πάρνπο 10 cm ζην ζθάκκα. 

 Μεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνύ ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο. 

 Σνπνζέηεζε θαη επζπγξάκκηζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ εθηόο ηνπ 

ζθάκαηνο. 

 Πξνζεθηηθόο θαζαξηζκόο ησλ ζσιελώζεσλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ εληόο ηνπ 

ζθάκκαηνο. 

 ΤΝΔΕΗ ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ εθηόο ηνπ ζθάκκαηνο 

 Εθηέιεζε εξγαζηώλ ειέγρνπ θαη δνθηκήο ζηεγαλόηεηαο. 

 Σνπνζέηεζε ζπλδέζκσλ θαη έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο κνλσηηθώλ ζπλδέζκσλ. 

 Δηάζηξσζε άκκνπ γύξσ θαη πάλσ από ηνπο ζσιήλεο θαη ηνπνζέηεζε ηεο ηαηλίαο 

ζήκαλζεο. To ύςνο ηνπ ζηξώκαηνο επηθάιπςεο κε άκκν είλαη 30 cm. 

 Απνθαηάζηαζε ζθάκκαηνο. 

 Εξγαζίεο πιήξσζεο ζσιήλσλ κε λεξό, θαζαξηζκνύ - έθπιπζεο θαη πδξαπιηθήο 

δνθηκήο. 

 Εξγαζίεο ηειηθήο έθπιπζεο θαη ειέγρνπ 

ΔΙΔΓΣΝΗ ΠΥΙΖΛΥΛ 

Γοκιμή ζηεγανόηηηας 

Κεηά ην πέξαο ησλ ζπγθνιιήζεσλ ησλ ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ ζα γίλεηαη δνθηκή 

ζηεγαλφηεηαο κε αέξα ηνπ δηθηχνπ. Ζ δνθηκή απηή ζα γίλεηαη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ πξψηε 

πιήξσζε ησλ ζσιήλσλ κε λεξφ. Ζ δνθηκή απηή ζα γίλεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 

1. Απνκφλσζε (ηάπσκα) ησλ άθξσλ ηνπ ππφ δνθηκή ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ (ην 

κέγηζην κήθνο  ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή) κε θαηάιιειεο 

θαηαζθεπέο  θαη αχμεζε ηεο πίεζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζσιελψζεσλ ζε 0,2 bar. 

Ζ αχμεζε ηεο πίεζεο ζα γίλεηαη κε θαηαιιήινπ ηχπνπ αεξνζπκπηεζηή θαη ζα 

δηαηεξείηαη ε πίεζε ζηελ παξαπάλσ ηηκή κε απηφκαηε δηάηαμε. Ν έιεγρνο ηεο 

πίεζεο ζα γίλεηαη κέζσ καλνκέηξσλ ηα νπνία ζα είλαη θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλα ζην ππφ δνθηκή ηκήκα. 
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2. Δλψ ε πίεζε ζην εζσηεξηθφ ησλ ππφ έιεγρν ζσιελψζεσλ ζα δηαηεξείηαη 

ζηαζεξή ζηα 0,2 bar, νη ππφ επηζεψξεζε «ξαθέο» ζπγθφιιεζεο ζα 

επαιείθνληαη / ςεθάδνληαη κε ζαπνπλφλεξν θαη ζα γίλεηαη θαζ’ φιν ην κήθνο 

πεξηκεηξηθά ησλ ζπγθνιιήζεσλ έιεγρνο κίαο πξνο κίαο φισλ ησλ 

ζπγθνιιήζεσλ ησλ ζσιελψζεσλ πνιπαηζπιελίνπ παξνπζία επηβιέπνληα. 

3. Ζ πίεζε ζα δηαηεξείηαη ζηα 0,2 bar γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν παξαπάλσ έιεγρνο ησλ ξαθψλ. 

Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα γίλεηαη παξνπζία ηνπ Δπηβιέπνληνο Κεραληθνχ ηνπ έξγνπ 

θαη ζα ζπληάζζνληαη κεηά ην πέξαο απηήο ηα θαηάιιεια πξσηφθνιια δνθηκψλ 

ζηεγαλφηεηαο. Όιεο νη δνθηκέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Γελ ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί ζε δνθηκή ζηεγαλφηεηαο. 

Δμαξηάηαη κφλν απφ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ. Όια 

ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα εθηειεζζνχλ κε δαπάλεο ηνπ 

θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηα αλαινγνχληα θνζηνιφγηα. 

δρασλική δοκιμή  

Κεηά ην πέξαο φισλ ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ζηνπο ζσιήλεο, ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην 

φξπγκα θαη ηελ κεξηθή επίρσζε, ζα εθηειείηαη ν έιεγρνο αληνρήο ησλ ξαθψλ ησλ 

ζπγθνιιήζεσλ κε επηβνιή εζσηεξηθήο ππεξπίεζεο, δειαδή ε πδξαπιηθή δνθηκή ηνπ δηθηχνπ. 

Κεξηθή επίρσζε λνείηαη εθείλε πνπ ζα είλαη ηθαλή λα ζπγθξαηήζεη ηνλ αγσγφ ζηε ζέζε ηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο. Γελ επηρψλνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία απηή νη ζέζεηο 

ζπγθφιιεζεο. 

Ζ πδξαπιηθή δνθηκή, εθφζνλ εθηειείηαη ε δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζην έξγν, γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

ζπκπιεξσκαηηθά ψζηε λα εμαζθαιηζηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε πνηφηεηα θαη ε αληνρή ησλ 

θαηαζθεπψλ. 

Ζ αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (ζεξκφκεηξα θαη καλφκεηξα) ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ 

ειάρηζηνλ 1% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο. 

Ρα φξγαλα πηέζεσο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ έιεγρν ηεο πίεζεο δνθηκήο απφ ην 20% 

έσο ην 80% ηεο θιίκαθαο πνπ θέξνπλ. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο πδξαπιηθήο πίεζεο ζα ιακβάλνληαη κεηξήζεηο αλά δίσξν ζε φια 

ηα φξγαλα κέηξεζεο, ηα νπνία ζα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο. 

Καλφκεηξα θαη ζεξκφκεηξα πάλησο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ αξρή, ζην ηέινο θαη ζην κέζνλ ησλ 

δνθηκαδφκελσλ ζσιελψζεσλ, φπσο επίζεο θαη ζηα πςειφηεξα θαη ρακειφηεξα ζεκεία ησλ 

αγσγψλ κεηαθνξάο πνπ ζα δνθηκάδνληαη. Πηα ζθαξηθήκαηα ησλ δνθηκψλ ζα θαίλνληαη θαη νη 

ζέζεηο ησλ νξγάλσλ απηψλ, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπο. 

Νη ζπλδέζεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ησλ αγσγψλ πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ζα γίλνπλ κε ηελ 

βνήζεηα εηδηθψλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηεκαρίσλ. 

Ζ πδξαπιηθή δνθηκή ζα γίλεηαη ζε ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ή ζε νιφθιεξν ην δίθηπν, αλάινγα κε 

ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη ππφινηπεο εξγαζίεο. 

Πηελ πδξαπιηθή δνθηκή δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη εμαξηήκαηα, φπσο απνκνλσηηθέο 

δηθιείδεο, αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο, θιπ. 



40 

 

Ζ πδξαπιηθή δνθηκή ζα γίλεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 

1. Ξλήρφζη ηοσ σπό δοκιμή ημήμαηος ηοσ δικηύοσ με νερό. 

Ζ πιήξσζε ησλ αγσγψλ ζα γίλεη κε θαζαξφ πφζηκν λεξφ ην νπνίν ζα πξνκεζεπηεί θαη 

κεηαθέξεη δαπάλεο ηνπ ν Αλάδνρνο. 

Ζ πιήξσζε ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο πνπ ζα δνθηκαζζνχλ ζα γίλεη απφ ηα ρακειφηεξα 

ζεκεία ησλ αγσγψλ πξνο ηα πςειφηεξα ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

ζηαδηαθή έμνδνο ηνπ αέξα απφ ηα πςειφηεξα ζεκεία κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ 

εμαξηεκάησλ, ηα νπνία ζα είλαη θαηάιιεια δνθηκαζκέλα ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία 

απηή. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πιήξσζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεξηνδηθά νπηηθφο έιεγρνο ησλ 

επηρσκάησλ ησλ ππφγεησλ αγσγψλ γηα ηπρφλ δηαξξνέο κεγάιεο έθηαζεο. Πε πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο ηέηνηαο εθηεηακέλεο δηαξξνήο ε δηαδηθαζία πιήξσζεο θαη δνθηκψλ ζα 

δηαθνπεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο πνπ δηαπηζηψζεθε θαη ην ηεζη ζα 

επαλαιεθζεί απφ ηελ αξρή. 

Ρα εμαεξηζηηθά, ηα νπνία ζα είλαη ζεκεησκέλα ζην ζθαξίθεκα ησλ δνθηκψλ, ζα 

θιείλνληαη κφλνλ φηαλ δηαπηζησζεί ζπλερήο ξνή εμφδνπ λεξνχ κε πίεζε απφ απηά. 

Ζ πιήξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ξπζκφ 20 ησλ 50 m3/h αλάινγα κε ηε δηάκεηξν 

ησλ αγσγψλ, ξπζκφο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα κεησζεί ζηαδηαθά πιεζηάδνληαο ηελ 

πιήξσζε ησλ αγσγψλ. 

Όηαλ δηαπηζησζεί φηη νη αγσγνί είλαη πιεξσκέλνη κε λεξφ, ζα ζπλερηζζεί ε πξνζζήθε 

λεξνχ κε αληιία κέζεο πίεζεο, κέρξηο φηνπ νη αγσγνί πξεζαξηζηνχλ ζε πίεζε 3 bar. 

Όηαλ νη αγσγνί θζάζνπλ ζε πίεζε 3 bar, ζεσξείηαη πεξαησκέλε ε δηαδηθαζία πιήξσζεο 

ησλ αγσγψλ. 

Νη αγσγνί κεηαθνξάο πιεξσκέλνη κε λεξφ θαη ζε πίεζε 3 bar ζα παξακείλνπλ επί 8 

ψξεο ζε ζηαζηκφηεηα, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί πιήξεο ηζνξξνπία ζην δνθηκαδφκελν 

ζχζηεκα απφ πιεπξάο ζεξκνθξαζηψλ, πηέζεσλ θαη αέξνο. 

Πηε ζπλέρεηα ζα αξρίζεη ε πξφζζεζε λεξνχ κε εηδηθή αληιία πςειήο πηέζεσο, κε ηελ 

βνήζεηα ηεο νπνίαο ζα αλεβεί ε πίεζε ησλ πιεξσκέλσλ κε λεξφ αγσγψλ ζηα 12 bar, κε 

ξπζκφ φρη κεγαιχηεξν ησλ 2 bar/min. 

Πηε ζπλέρεηα ζα παξακείλεη ην ζχζηεκα ζε εξεκία γηα 30 ιεπηά ηεο ψξαο. 

Αθνινπζεί αλχςσζε ηεο πίεζεο ζηνπο αγσγνχο κε ξπζκφ φρη κεγαιχηεξν απφ 0,2 

bar/min, ζηελ πίεζε πνπ ζα εθηειεζζεί ε πδξαπιηθή δνθηκή. Κεηά ην πέξαο ηεο δνθηκήο 

ζα αθνινπζήζεη ε εθθέλσζε ηνπ αγσγνχ.  

Ζ εθθέλσζε ηνπ λεξνχ απφ ηνλ αγσγφ κεηά ηελ επηηπρή πδξαπιηθή δνθηκή ζα 

ζπληειεζζεί κέζσ ησλ εθθελσηηθψλ δηθιείδσλ ηνπ αγσγνχ. 

Ρα πξνο δνθηκή φξγαλα, δειαδή πιάθεο, ζπζθεπέο εκθξάμεσο, ζσιήλεο, αληιίεο, 

καλφκεηξα, ζεξκφκεηξα, λεξφ θιπ. νθείιεη λα πξνκεζεχζεη ν Αλάδνρνο θαη λα ηα 

κεηαθέξεη ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 
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2. Δκηέλεζη ηης σδρασλικής δοκιμής ηοσ αποπεραηφθένηος ημήμαηος δικηύοσ με 

ηον παρακάηφ ηρόπο: 

 Γηαηήξεζε ηεο πξνδηαγξαθφκελεο πίεζεο δνθηκήο, πνπ είλαη 1,5 θνξέο ε 

νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιήλσλ, γηα 8 ψξεο κε ρξήζε θαηάιιειεο αληιίαο 

πδξαπιηθήο δνθηκήο.  

 Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ πδξαπιηθνχ ηεζη ζα ηεξείηαη πιήξεο εκεξνιφγην 

ζπκβάλησλ θαη ζα ιακβάλνληαη φιεο νη κεηξήζεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο (πηέζεηο, 

ζεξκνθξαζίεο). Ρα παξαπάλσ ζα θαηαγξάθνληαη ζε έληππα δνθηκψλ παξνπζία ηεο 

Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο. 

 Κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε δνθηκαζίαο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο), ζα ζπληάζζεηαη 

πξσηφθνιιν δνθηκαζίαο εηο ηξηπινχλ, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη αξκφδηα θαη ζην 

νπνίν πξσηφθνιιν ζα επηζπλάπηνληαη φια ηα έληππα ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο, 

αξκφδηα ππνγεγξακκέλα. 

 Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο πηέζεσο ζα ιεθζνχλ φιεο νη κεηξήζεηο 

ζεξκνθξαζηψλ θαη πηέζεσλ ζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο. Νη ίδηεο κεηξήζεηο ζα γίλνπλ 

ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ (8σξνπ) ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο). 

 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πδξαπιηθήο δνθηκαζίαο ζα ειέγρνληαη φιεο νη ζπγθνιιήζεηο 

θαη ηπρφλ δηαξξνή θαη ε πίεζε δνθηκήο ζα παξαθνινπζείηαη αλά δίσξν θαη ζα 

θαηαγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά έληππα ησλ δνθηκψλ. 

 Κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ην πδξαπιηθνχ ηεζη, ζα απνκαθξπλζεί πνζφηεηα 

λεξνχ, κε κέγηζην ξπζκφ απνκάθξπλζεο ηέηνην ψζηε ε κείσζε ηεο πίεζεο λα κελ 

μεπεξάζεη ην 1 bar/min, έηζη ψζηε λα κεησζεί ζηαδηαθά ε πίεζε ζηελ πίεζε ηνπ 1 

bar. 

 Ζ δηαθχκαλζε ηεο πίεζεο κέρξη θαη +/- 5% ηεο πίεζεο δνθηκήο ζα ζεσξεζεί 

απνδεθηή κφλν φηαλ ππάξρνπλ θπζηθέο εμεγήζεηο γηα ηε κεηαβνιή απηή, φπσο 

κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο ζσιήλσλ / λεξνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή θαη εάλ δελ 

εκθαληζηνχλ ελδείμεηο δηαξξνήο κέρξη θαη ηελ επφκελε ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο 

εκέξα, ηφηε ε πδξαπιηθή δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο θαη αλαγξάθεηαη ην 

απνηέιεζκα απηφ ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. Ξηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ νξίνπ (-5%) δελ ζα γίλεη απνδεθηή θαη ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ 

νη ζσιήλεο ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηνπ ππφ δνθηκή ηκήκαηνο γηα ηελ αλεχξεζε 

πηζαλήο δηαξξνήο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε δνθηκή ζα θξαηήζεη πεξηζζφηεξν απφ 8 

ψξεο θαη κέρξη λα κεδεληζηεί ν ξπζκφο πηψζεο ηεο πίεζεο θαη ε πίεζε λα 

παξακείλεη ζηαζεξή ζε επίπεδα πξνθαλψο ρακειφηεξα απφ ηα απνδεθηά, ψζηε λα 

ππάξρεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ. Δάλ δελ εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα θαη δελ βξεζεί θακία δηαξξνή, παξφιε ηελ πηψζε ηεο πίεζεο, ηφηε ε 

δνθηκή ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί θαη λα αλαγξαθεί ε επαλάιεςε απηή ζην 

πξσηφθνιιν δνθηκήο. Πηελ πεξίπησζε απηή ην δίθηπν πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

ζπλερψο ππφ πίεζε θαη λα παξαθνινπζνχληαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο, ψζηε λα βξεζεί 

ε πηζαλή δηαξξνή. Ππλίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ν δηαρσξηζκφο ηνπ δηθηχνπ ζε 

ηκήκαηα θαη ε ηκεκαηηθή πδξαπιηθή δνθηκή. Πηελ πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ 
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δηαξξνή/έο απνθαζίζηαληαη ηα ζεκεία εκθάληζεο δηαξξνψλ θαη ε πδξαπιηθή δνθηκή 

επαλαιακβάλεηαη. 

 Ν έιεγρνο ζα γίλεηαη κέζσ εγθαηεζηεκέλσλ καλνκέηξσλ, ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξα 

δηαθνξεηηθά ζεκεία, κε έλα ζηε ρακειφηεξε θαη έλα ζηελ πςειφηεξε ζέζε ηνπ ππφ 

δνθηκή ηκήκαηνο. 

3. Ζ σδρασλική δοκιμή, όπφς και ο έλεγτος ηφν ζσγκολλήζεφν, θα γίνονηαι 

παροσζία Δπιβλέπονηος Κητανικού, θα ζσνηάζζονηαι δε ηα καηάλληλα 

πρφηόκολλα δοκιμών. 

4. Όλα ηα παραπάνφ αποηελούν σποτρεώζεις ηοσ Αναδότοσ, θα εκηελεζθούν με 

δαπάνες ηοσ και έτοσν ζσμπεριληθθεί ζηο ζσμβαηικό ηίμημα ηα αναλογούνηα 

κοζηολόγια. 

ΞΙΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖ ΓΗΘΡΝ 

Κεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο γεληθήο δνθηκαζίαο ζα εθηειεζηεί ε πιχζε ησλ αγσγψλ, έηζη 

ψζηε λα θαζαξίζνπλ νη ζσιήλεο απφ μέλα θαη θπξίσο ιεπηφθνθθα πιηθά. 

Ρν 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. Νη 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. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πιχζεο ηνπ ην δίθηπν, απνζηεηξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην λεξφ 

πιήξσζεο θαηάιιεισλ απνιπκαληψλ (π.ρ. ριψξην). Ρν δηάιπκα ρεκηθψλ πξνζζέησλ ζα 

εηζαρζεί ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη ζα παξακείλεη επί 3σξν ηνπιάρηζηνλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απηνχ, φιεο νη δηθιείδεο θ.ιπ. ζα είλαη θιεηζηέο. Κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 

3ψξνπ, ζα γίλεη έθπιπζε ησλ ζσιήλσλ κε ην λεξφ ηνπ δηθηχνπ πφιεσο. 

Κεηά ηελ εθ λένπ απφπιπζε ηνπ δηθηχνπ κε 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. Πηα εληφο ηνπ λένπ δηθηχνπ ζεκεία ην πνζνζηφ ειεχζεξνπ 

ρισξίνπ ζα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ηνπ λεξνχ πφιεο. Πε 

πεξίπησζε πνπ ν φξνο απηφο δελ πιεξνχηαη, πξέπεη λα γίλεη λέα έθπιπζε φιεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη λέα δεηγκαηνιεςία, έσο φηνπ εθπιεξσζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε. 

ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  

Ξιθανοί κίνδσνοι καηά ηην εκηέλεζη ηφν εργαζιών  

Θαηά ηε κεηαθνξά, απφζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ: 

 Δθθφξησζε πιηθψλ κέζσ γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο. 

 Γηαθίλεζε επηκεθψλ αληηθεηκέλσλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ. 

 Σεηξηζκφο - εθαξκνγή απνιπκαληψλ (ηνμηθνί ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο). 

 Κεηαθνξά δηα ρεηξφο ή κεραληθψλ κέζσλ αληηθεηκέλσλ κεγάινπ βάξνπο. 

 Δμνπιηζκφο θαη εξγαιεία ρεηξφο 
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 Σξήζε ζπζθεπψλ ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη κεησπηθήο ζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 Ν ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ έκπεηξν 

πξνζσπηθφ. 

Ανηιμεηώπιζη εργαζιακών κινδύνφν  

Δθαξκφδεηαη ε νδεγία 92/57/ΔΔ ―Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πξνζσξηλψλ θαη 

θηλεηψλ εξγνηαμίσλ‖ θαη ε Διιεληθή Λνκνζεζία επί ζεκάησλ γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (Ξ.Γ. 

17/96, Ξ.Γ. 159/99 θ.ιπ.). 

Νη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ΡΞ ζα δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία ζηηο πδξαπιηθέο/ 

ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ζηηο ζεξκηθέο ζπγθνιιήζεηο πιαζηηθψλ. 

πνρξεσηηθή επίζεο είλαη ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΚΑΞ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. Νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο είλαη νη εμήο: 

 ΔΙΝΡ ΔΛ 388-94: πξνζηαζία ρεξηψλ θαη βξαρηφλσλ 

 ΔΙΝΡ ΔΛ 397-95: πξνζηαζία θεθαιηνχ  

 ΔΙΝΡ ΔΛ 345-95: πξνζηαζία πνδηψλ  

 ΔΙΝΡ ΔΛ 168-95: πξνζηαζία καηηψλ. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αζθάιεηα θαηά ηελ δηάξθεηα φισλ ησλ εξγαζηψλ 

κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ κε πιήξε αζθάιεηα θαη ρσξίο θαλέλα αηχρεκα. 

Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εκπιαθεί ζηηο δνθηκέο πξέπεη λα είλαη γλσζηέο φισλ ησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο πνπ δηέπνπλ ηελ ζχκβαζε ή / θαη βξίζθνληαη ζε ηζρχ απφ αζηπλνκηθέο ή άιιεο 

δηαηάμεηο. 

Πεκεηψλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ φηη : 

 Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εκπιαθεί ζα θέξεη εξγνηαμηαθά ξνχρα αζθαιείαο, θξάλε, 

ππνδήκαηα θαη γάληηα. 

 Κφλν εμνπζηνδνηεκέλν θαη εγθεθξηκέλν πξνζσπηθφ επηηξέπεηαη λα έιζεη ζε επαθή κε 

ηνλ εμνπιηζκφ ηεο πςειήο πίεζεο. 

 Θα ππάξρεη ζηνλ ηφπν ησλ δνθηκψλ πιήηηεη θπηίν πξψησλ βνεζεηψλ, ην νπνίν ζα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε ην θαηάιιειν πεξηερφκελν γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε 

άηνκα. 

 Όια ηα πιηθά, εμαξηήκαηα, ζσιήλεο θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη θαηάιιεια 

γηα πηέζεηο κεγαιχηεξεο θαηά 50% ηεο πηέζεσο πδξαπιηθήο δνθηκήο. 

 Θαλέλα άηνκν ή εμνπιηζκφο δελ ζα βξίζθεηαη ζε αθηίλα 50 κέηξσλ απφ ηελ πεξηνρή 

πνπ ζα δνθηκάδεηαη πδξαπιηθά. 

 Θα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη 

δνθηκαδφκελεο ζσιελψζεηο γεηηληάδνπλ κε νδνχο θπθινθνξίαο (ζεκαηνδφηεζε, 

πηλαθίδεο θιπ.). 
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 Ξξηλ απφ ηηο δνθηκέο ζα ελεκεξσζνχλ αξκφδηα νη ηδηνθηήηεο γεο,  ε Αζηπλνκία, ε ΓΔΖ 

θαη νη Γεκφζηεο Αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζα ιάβνπλ 

ρψξα. 

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΙΖΟΥΚΖ 

Ζ επηκέηξεζε ησλ ζσιήλσλ απφ πνιπαηζπιέλην ζα γίλεη κε βάζε ην κήθνο ησλ 

εγθαηαζηαζέλησλ ζσιήλσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζεη ηα πξαγκαηηθά κέηξα ηνπ αγσγνχ ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ. 

Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ πνιπαηζπιελίνπ πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, κε ηα 

αλαινγνχληα εηδηθά ηεκάρηα απφ πνιπαηζπιέλην (ι.ρ. θακπχιεο, ηαπ, ζηαπξνί, ζπζηνιηθά, 

ιαηκνί θιαληδψλ, ειεθηξνκνχθεο θιπ.), νη ζπγθνιιήζεηο (αλεμάξηεηα ηνπ ηξφπνπ-κεζφδνπ 

ζπγθνιιήζεσο), ν έιεγρνο ζπγθνιιήζεσο, ε δνθηκή ζηεγαλφηεηαο θαη ε πδξαπιηθή δνθηκή, ε 

ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο, ξχζκηζε θπθινθνξίαο θαη εγθαηάζηαζε δηαβάζεσλ. 

Ξεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε ζηελ ηειηθή ζέζε εγθαηάζηαζεο φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, ε ρξήζε κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαη φιεο 

νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

(ΡΞ29) ΓΗΘΡΑ ΑΞΝ ΠΥΙΖΛΔΠ ΔΙΑΡΝ ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπνζέηεζεο/ζπλαξκνιφγεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ 

(ductile iron). 

Ν ειαηφο ρπηνζίδεξνο παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε κηθξψλ πνζνηήησλ καγλεζίνπ ζην ηήγκα 

ηνπ ρπηνζηδήξνπ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ νη δνκέο θπιινεηδνχο γξαθίηε (flaky) ζηνλ κεηαιιηθφ 

ηζηφ κεηαβάιινληαη ζε ζθαηξνεηδείο, κε απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ςαζπξφηεηαο 

(brittleness), πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνηλνχ θαηνχ ρπηνζηδήξνπ (grey 

cast iron) θαη ηελ εμαζθάιηζε πςειήο αληνρήο θαη πιαζηηθφηεηαο (ductility). 

Νη ζσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα έρνπλ εθαξκνγή ζε δίθηπα 

χδξεπζεο, άξδεπζεο, αθαζάξησλ θαη θαπζίκνπ αεξίνπ. 

Νη ζσιήλεο θέξνπλ εζσηεξηθή πξνζηαζία απφ θπγνθεληξηθά εθαξκνδφκελε ηζηκεληνθνλία, 

εμσηεξηθή πξνζηαζία θαη παξαδίδνληαη κε ζπλδέζκνπο ηχπνπ θακπάλαο ή κε σηίδεο 

(θιάληδεο). 

Δπηθνπξηθά, εάλ απαηηείηαη απφ ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο, εθαξκφδεηαη πξφζζεηε εμσηεξηθή 

πξνζηαζία ππφ ηελ κνξθή καλδχα πνιπαηζπιελίνπ. 

ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΞΝΓΝΣΖΠ ΔΛΠΥΚΑΡΝΚΔΛΥΛ ΙΗΘΥΛ 

ΗΠΣΝΛΡΑ ΞΟΝΡΞΑ  

Ρα αθφινπζα πξφηππα ηζρχνπλ ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπο. 
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EN 545 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - 

Requirements and test methods -- Πσιήλεο, εμαξηήκαηα θαη εηδηθά ηεκάρηα απφ 

ειαηφ ρπηνζίδεξν γηα δίθηπα χδξεπζεο. Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ. 

ISO 2531 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas 

applications -- Πσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη εμαξηήκαηα ζσιήλσλ ειαηνχ 

ρπηνζηδήξνπ γηα δίθηπα λεξνχ ή αεξίσλ. 

ISO 8179-1 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: Metallic zinc with 

finishing layer -- Πσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ. Δμσηεξηθή επίζηξσζε 

ςεπδαξγχξνπ. 

EN 197-1 Cement - Κέξνο 1: Composition, specifications and conformity criteria for 

common cements 

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

ductile iron fittings and accessories — Requirements and test methods 

EN681-1  Eiastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used in water 

and drainage applications — Κέξνο 1: Vulcanized rubber 

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

ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΠΥΙΖΛΥΛ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ 

Ρα ηππηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ έρνπλ σο εμήο: 

Ηδιόηηηα Πσμβολιζμός Κονάδα Πφλήνες Διδικά ηεμάτια 

Δθειθπζηηθή αληνρή Rm MPa 420 400 

Ράζε δηαξξνήο  Rp0.2 MPa 300 300 

Δπηκήθπλζε ζε 1 ζξαχζε A % 10 5 

Πθιεξφηεηα θαηά Brinel HB  230 250 

Κέηξν ειαζηηθφηεηαο E MPa 170.000 

Ιφγνο Poisson P  - 0,28 

Ππληειεζηήο ζεξκηθήο 
δηαζηνιήο 

 cm/oC 11,5x10-6 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα θέξνπλ επηζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνηχπσλ ΔΛ545, κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN), ηελ 

θιάζε ηνπ ζσιήλα C, ην έηνο θαηαζθεπήο, ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ (GS) θαη 

ην πξφηππν βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάζζεθε ν ζσιήλαο (π.ρ. ΔΛ 545:20.. ηειεπηαία 

έθδνζε). 

Νη ζσιήλεο, ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη νη ζηεγαλσηηθνί δαθηχιηνη ζα πξνέξρνληαη απφ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλε (ΔΛ ISΝ). 

Ρν παξαιακβαλφκελν πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηεξίσλ 

απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

πξνηχπσλ. 



46 

 

Ζ θιάζε ησλ ζσιήλσλ γηα ηα δίθηπα ππφ πίεζε ζα είλαη θαηά ΔΛ 545 θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα 16 (C25, C30, C40, θιπ) θαη 17. Αληίζηνηρα ζα είλαη θαη ε θιάζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

(θακπχιεο, ηαπ θ.ιπ.). 

Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ πεξεζία πξνο έγθξηζε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ησλ ζσιήλσλ, 

ζπλδέζκσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπο πνπ πξνηίζεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (πιηθφ θαηαζθεπήο, ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο, δηαηάμεηο ζχλδεζεο 

θ.ιπ.). 

ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ  

ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΔΞΔΛΓΠΖ 

Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε ζα ζπληζηάηαη απφ νκνηνγελέο ζηξψκα ηζηκεληνθνλίαο εθαξκνδφκελεο 

εξγνζηαζηαθά κε θπγνθεληξηθέο κεζφδνπο. 

Ρν νλνκαζηηθφ πάρνο ηεο επέλδπζεο θαζνξίδεηαη (κε βάζε ηα αλσηέξσ πξφηππα) σο εμήο: 

ΩΛΗΝΕ ΤΔΡΕΤΗ (ΕΝ 545) 

Ννομαζηική διάμεηρος  

(mm) 

Ννομαζηικό πάτος επένδσζης 

(mm) 

D40 - D300 3,0 

D300 - D600 5,0 

D700 - D1200 6,0 

D1400 - D2000 9,0 

Ζ επέλδπζε κε ηζηκεληνθνλία δελ επεθηείλεηαη ζηνπο θψδσλεο ή ην εζσηεξηθφ ησλ θιαληδψλ 

ζχλδεζεο. Νη πεξηνρέο απηέο ηνπ ζσιήλα ζα πξνζηαηεχνληαη κε αθξπιηθή βαθή πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 80κm ζχκθσλα κε ην ΔΛ545. 

Ζ επηθάλεηα ηεο επέλδπζεο ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ιεία, αιιά ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ΔΛ545 γίλνληαη απνδεθηέο ζπνξαδηθέο δηακήθεηο θαη εγθάξζηεο ξεγκαηψζεηο εχξνπο απφ 0,6 

έσο 1,00 mm (θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν). Νη ξεγκαηψζεηο απηέο νθείινληαη 

ζηελ ζπζηνιή μήξαλζεο ηεο θνλίαο θαη εθ’ φζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ φξηα, δελ 

επεξεάδνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο επέλδπζεο θαη θιείλνπλ θαηά ηελ έθζεζε ηεο επέλδπζεο ζην 

λεξφ. 

Ρπρφλ θζνξέο ηεο εζσηεξηθήο επέλδπζεο ή ηνπηθέο ξεγκαηψζεηο πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ 

γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηα πξφηππα κπνξνχλ λα απνθαζίζηαληαη κε επνμεηδηθφ 

θνλίακα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη επηθάλεηεο ησλ αηειεηψλ δελ ζα επεθηείλνληαη ζε 

επηθάλεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο ηεηαξηνθχθιηνπ ηεο επέλδπζεο. Δθηελέζηεξεο θζνξέο 

θαζηζηνχλ ην ηεκάρην αθαηάιιειν πξνο εγθαηάζηαζε. 

H εζσηεξηθή επέλδπζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 Ζ επέλδπζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν πξέπεη λα απνηειεί 

έλα ππθλφ, νκνηνγελέο ζηξψκα πνπ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ 

θπιίλδξνπ ηνπ ζσιήλα. 
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 Ξξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο επέλδπζεο, ε κεηαιιηθή επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε 

απφ ραιαξά πιηθά, ιάδηα ή γξάζα. 

 Ρν κείγκα ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηζηκέλην, άκκν θαη λεξφ. Αλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνζκίμεηο, απηέο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξάγξαθν 4.1.4 

θαη πξέπεη λα δεισζνχλ. Ζ αλαινγία ηεο κάδαο ηεο άκκνπ πξνο ηε κάδα ηνπ ηζηκέληνπ δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 3,5. Θαηά ηε θάζε ηεο αλάκεημεο, ε αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο κάδαο 

ηνπ λεξνχ πξνο ην ηζηκέλην εμαξηάηαη απφ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη έηζη ψζηε ε επέλδπζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο παξαγξάθνπο 4.5.3.2 θαη 

4.5.3.3 ηνπ ΔΛ545. 

 Ρν ηζηκέλην πξέπεη λα είλαη έλα απφ απηά πνπ παξαηίζεληαη ζχκθσλα κε ην EN 197-1. Ρν 

λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην κείγκα ηνπ θνληάκαηνο πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Νδεγία Ξφζηκνπ Λεξνχ 98/83/ΔΘ. Γηα ηε κεηαθνξά κε 

επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηζηκέλην κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε 

αινπκίλα, πνπ ππφθεηηαη ζε εζληθνχο θαλνληζκνχο, ή γηα εηδηθέο εθαξκνγέο. 

 Κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο λσπήο επέλδπζεο, πξέπεη λα εθαξκνζηεί ειεγρφκελε ζθιήξπλζε 

ψζηε λα παξαζρεζεί επαξθήο ελπδάησζε ζην ηζηκέλην. 

 Ζ ζθιεξπκέλε επέλδπζε πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο παξαγξάθνπο 4.1.4, 4.5.3.2 θαη 

4.5.3.3. 

 Ζ ηζηκεληνθνλία ζα είλαη ηχπνπ πςηθακίλνπ, blast furnace CEMIII-B, κε αληνρή ζηα ζεηψδε 

Αληνρή ηζηκεληνθνλίαο 

Όηαλ κεηξεζεί ε αληνρή ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ζηε ζπκπίεζε κεηά απφ 28 εκέξεο ζε 

ζπλζήθεο ζθιήξπλζεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 50 MPa. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΖ ΔΞΔΛΓΠΖ 

Ζ εμσηεξηθή επηθάιπςε ησλ θπγνθεληξηθά ρπηψλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα 

πεξηιακβάλεη έλα ζηξψκα θξάκαηνο αινπκηλίνπ θαη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ, εκπινπηηζκέλνπ 

κε ραιθφ, θαιπκκέλν κε κία ηειηθή επίζηξσζε απφ βαθή αθξπιηθήο ξεηίλεο κε βάζε ην λεξφ, 

ρξψκαηνο κπιε γηα ηα δίθηπα χδξεπζεο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 80κm, φπσο νξίδεηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛ545/παξάξηεκα D.2.2. 

Ξξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ θαη ςεπδαξγχξνπ, εκπινπηηζκέλνπ κε 

ραιθφ, ε επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα ζα είλαη ζηεγλή θαη απαιιαγκέλε απφ ζθνπξηά ή απφ μέλε χιε 

φπσο ιάδη ή γξάζν. 

Υαξαθηεξηζηηθά επηθάιπςεο 

Ζ επηθάιπςε ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ θαη πξνζζήθε ραιθνχ ζα 

θαιχπηεη ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα θαη δηακνξθψλεη έλα ππθλφ ζπλερέο θαη 

νκνηφκνξθν ζηξψκα. Δίλαη απαιιαγκέλν απφ αηέιεηεο φπσο εκθαλή κπαιψκαηα ή έιιεηςε 

ζπλάθεηαο.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-ςεπδαξγχξνπ θαη ε πξνζζήθε ραιθνχ ζα 

πξαγκαηνπνηείηε κε ηελ κέζνδν ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ (Electric Arc) θαη φρη δηα ςεθαζκνχ. 

Ζ κέζε πνζφηεηα κάδαο ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-ςεπδαξγχξνπ-ραιθνχ αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 400γξ/κ2. 
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Ζ αλαινγία ηνπ θξάκαηνο αινπκηλίνπ-ςεπδαξγχξνπ ζα είλαη: 

- Αινπκίλην 15% 

- Τεπδάξγπξνο 85% 

ηξώζε ηειεηώκαηνο 

Θα θαιχπηεη νκνηφκνξθα φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηξψκαηνο θξάκαηνο αινπκηλίνπ κεηαιιηθνχ 

ςεπδαξγχξνπ θαη είλαη απαιιαγκέλε απφ ειαηηψκαηα φπσο εκθαλή κπαιψκαηα ή έιιεηςε 

ζπλάθεηαο. 

Ρν κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεο ηειεηψκαηνο, ε νπνία ζα είλαη βαθή αθξπιηθήο ξεηίλεο κε βάζε ην 

λεξφ, δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 80κm. 

Δίδε ζπλδέζκσλ θαη δηαζχλδεζε 

Γεληθά 

Ρν πιηθν ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ ζα είλαη EPDM θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΔΛ681-1. 

Εύθακπηνη ζύλδεζκνη 

Νη ζσιήλεο κε εχθακπηνπο ζπλδέζκνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο εμσηεξηθέο δηακέηξνπο ηνπ 

επζέσο άθξνπ DE θαη ηηο αλνρέο ηνπο. Απηφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ 

ησλ ζπληζησζψλ πνπ είλαη εμνπιηζκέλεο κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εχθακπησλ ζπλδέζκσλ.  

Νη ζχλδεζκνη είλαη ζρεδηαζκέλνη ψζηε λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

α) λα αληέρνπλ δηαξθψο ρσξίο δηαξξνή ζηελ κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο (PMA) 

ησλ αληίζηνηρσλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχλδεζεο ή ηε δηθή ηνπο PMA φπσο δίλεηαη 

απφ ηνπο θαηαιφγνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή, νπνηαδήπνηε εμ’ απηψλ είλαη ε κηθξφηεξε. Απηφ 

εθαξκφδεηαη θάησ απφ φιεο ηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ππεξπηέζεσλ ιφγσ πιήγκαηνο θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ ζπλδέζκσλ 

(γσληαθέο, αθηηληθέο, αμνληθέο). 

β) λα είλαη ζηεγαλνί θάησ απφ εζσηεξηθή αξλεηηθή πίεζε, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβεί ζε 

ζπλζήθεο πιήγκαηνο. 

γ) λα αληέρνπλ ρσξίο εηζξνή λεξνχ εμσηεξηθή πδξνζηαηηθή πίεζε 2 bar, φηαλ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε ζε βάζνο κεγαιχηεξν απφ 5κ. θάησ απφ ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ (π.ρ. πνηακφο, ιίκλε, 

πδξνθνξέαο).  

Ρα παξαπάλσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηξίην αλεμάξηεην θνξέα. 

Τιηθά ζε επαθή κε πόζηκν λεξό 

Νη ζσιήλεο απφ έιαην ρπηνζίδεξν θαη νη ζχλδεζκνί ηνπο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππφ ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ, ζε δηαξθή ή παξνδηθή επαθή 

κε ην λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, νη ζσιήλεο απφ έιαην ρπηνζίδεξν θαη 

νη ζχλδεζκνί ηνπο δελ κεηαβάιινπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ EU θαη EFTA γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη πηζηνπνηνχληαη απφ 

αλεμάξηεην θνξέα. 
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Επηθαιύςεηο εμαξηεκάησλ  

Όια ηα εμαξηήκαηα, ηα παξειθφκελα θαη νη ζσιήλεο πνπ δελ είλαη θπγνθεληξηθά ρπηεπκέλνη 

πξέπεη λα παξαδίδνληαη εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά επηθαιπκκέλνη κε επνμεηδηθή επηθάιπςε 

ζχκθσλα κε ην EN 14901. 

Όιεο νη θηληξηζκέλεο εζσηεξηθέο επελδχζεηο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξνχζα 

ήκαλζε ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ 

Όινη νη ζσιήλεο θαη φια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζεκαίλνληαη θαηά ηξφπν επαλάγλσζην θαη 

αλεμίηειν ζηνλ ρξφλν θαη πξέπεη λα θέξνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 ηελ επσλπκία ή ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

 ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο, 

 ην ραξαθηεξηζκφ φηη πξφθεηηαη γηα ειαηφ ρπηνζίδεξν, 

 ην DN, 

 ηελ θαηάηαμε PN ησλ θιαληδψλ γηα θιαληδσηά ζπζηαηηθά κέξε, 

 ηελ αλαθνξά ζην παξφλ Δπξσπατθφ Ξξφηππν, δειαδή ζην EN 545, 

 ηελ θιάζε πίεζεο ησλ θπγνθεληξηθά ρπηεπκέλσλ ζσιήλσλ. 

Πηζηνπνίεζε ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ 

Ρφζν νη ζσιήλεο φζν θαη ηα εμαξηήκαηα ζα  ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζέλ 

κεζφδνπο ηνπ ΔΛ545 θαη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά 

παξαγσγήο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ: 

 Ξηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 9001:2008 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο θαηαζθεπήο ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ην 

ΔΛ545 

 Ξηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο φισλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ ζε ζσιήλεο θαη 

εμαξηήκαηα γηα ηελ ρξήζε ζε δίθηπα πφζηκνπ λεξνχ 

 Ξηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ηζηκεληνθνλίαο γηα πφζηκν λεξφ 

 Ξηζηνπνηεηηθφ αληνρήο ηζηκεληνθνλίαο 50Κpa ζχκθσλα κε ην ΔΛ545 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηζηκεληνθνλίαο κε ην πξφηππν ΔΛ197-1 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ λεξνχ ηεο ηζηκεληνθνλίαο κε ηελ Δπξσπατθή Νδεγία 

98/83/EC 

 Ξηζηνπνίεζε CE ηνπ ηχπνπ ηνπ ηζηκέληνπ 

 Ξηζηνπνίεζε ηνπ ηχπνπ ηεο εμσηεξηθήο επέλδπζεο ησλ ζσιήλσλ ζχκθσλα κε ην 

παξάξηεκα D.2.2 ηνπ ΔΛ545 

 Ξηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ γηα πφζηκν λεξφ 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ ζχκθσλα κε ην ΔΛ681-1 

 Ξηζηνπνηεηηθφ αληνρήο ζε πηέζε ησλ ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ θαη ζπλδέζκσλ 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηεο επνμεηδηθήο βαθήο γηα πφζηκν λεξφ ζχκθσλα κε ην 

ΔΛ14901 

 Ξηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ ηεο αθξπιηθήο βαθήο πνπ θαιχπηεη ηνλ 

ζσιήλα εμσηεξηθά άιια θαη ζηελ πεξηνρή ελψζεσο ηνπ, ησλ πιηθψλ επηζθεπήο ηεο 
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ηζηκεληνθνλίαο, ησλ πιηθψλ επηζθεπήο ηεο βαθήο, ησλ EPDM ειαζηηθψλ ζηεγάλσζεο 

θαζψο θαη ηεο ιηπαληηθήο αινηθήο.   

Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα έρνπλ εθδνζεί απφ ηξίην δηεζλή αλεμάξηεην θνξέα 

πηζηνπνίεζεο (BV, TUV,…) δηαπηζηεπκέλν θαηά ΔΛ45011. 

 

ΚΔΘΝΓΝΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

ΦΝΟΡΝΔΘΦΝΟΡΥΠΔΗΠ - ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ 

Νη ζσιήλεο, πξνθεηκέλνπ πεξί δηακέηξσλ έσο DN 400, παξαδίδνληαη ζπλήζσο ζε δεζκίδεο, 

ελψ ζε κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο κεκνλσκέλνη. 

Πηελ πεξίπησζε δεζκίδσλ απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε απφ ηηο ηαηλίεο πξφζδεζεο ηεο δεζκίδαο. 

Γεληθψο απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ 

νιηζζήζεσο απηψλ θαηά ηελ αλάξηεζε, κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε θζνξψλ ζηελ εμσηεξηθή 

πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε. 

Απαγνξεχεηαη επίζεο ε αλάξηεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζσιήλσλ (φηαλ δελ είλαη 

δηακνξθσκέλνη ζε δεζκίδεο απφ ην εξγνζηάζην), εθηφο εάλ ρξεζηκνπνηείηαη παιέηα. 

Γηα ηελ αλάξηεζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επίπεδνη ηκάληεο επαξθνχο αληνρήο (ηνπιάρηζηνλ 2 

ton) ή άγθηζηξα πξφζδεζεο άθξσλ. 

Νη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε ζηνηβαζία θαηά ζηξψζεηο κε παξεκβνιή μχιηλσλ 

ππνζεκάησλ, θαηά ηξφπν ψζηε ζηελ πιεπξά ηνπ θψδσλα ηνπ ελφο ζσιήλα λα αληηζηνηρεί ην 

επζχγξακκν άθξν ηνπ γεηηνληθνχ. 

 

 

 

Νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο δελ ζα έξρνληαη απ’ επζείαο ζε 

επαθή κε ην έδαθνο, αιιά ζα παξεκβάιινληαη πάληνηε ππνζέκαηα (ζπλήζσο μχιηλα). 

Νη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα θπιάζζνληαη ζηελ εξγνζηαζηαθή ηνπο ζπζθεπαζία κέρξη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε ζηεγαζκέλν ρψξν. 

Θαηά ηελ απνζήθεπζε/ θχιαμε ησλ πιηθψλ ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα κελ εηζρσξνχλ 

ξχπνη ζην εζσηεξηθφ ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

Ρν κέγηζην χςνο ζηνίβαζεο (αξηζκφο επαιιήισλ ζεηξψλ ζσιήλσλ) εμαξηάηαη απφ ηελ θιάζε 

ηνπ ζσιήλα (ΘΟ θ.ιπ.) θαη ηελ δηάκεηξφ ηνπ. Γεληθψο ην χςνο ησλ ζηνηβψλ δελ ζα ππεξβαίλεη 

ηα 2,00 m, ζε θάζε δε πεξίπησζε ζα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
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Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ αζθάιηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ έλαληη πιεπξηθήο 

νιίζζεζεο. Πε θάζε πεξίπησζε νη αθξαίνη ζσιήλεο ηεο ζηνηβαζίαο ζα αζθαιίδνληαη κε 

παξεκβνιή μχιηλσλ ζθελψλ. 

ΘΝΞΖ ΠΥΙΖΛΥΛ 

Δάλ απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηκεκάησλ ζσιήλα κήθνπο κηθξφηεξνπ ηνπ ηππνπνηεκέλνπ ε 

θνπή ζα γίλεηαη κε δηζθνπξίνλν κε θαηάιιεια θνπηηθά γηα ηνλ ειαηφ ρπηνζίδεξν. Γηα ηελ θνπή 

ζσιήλσλ κεγάισλ δηακέηξσλ απαηηείηαη εηδηθή δηακφξθσζε θνπηηθήο δηάηαμεο κε ζηεθάλε - 

νδεγφ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηνκή θαηά επίπεδν θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα (απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή ζχλδεζε κε ηνλ θψδσλα ηνπ επφκελνπ ηκήκαηνο). 

ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΠΥΙΖΛΥΛ ΠΡΝ ΝΟΓΚΑ 

Ζ γσλία εθηξνπήο κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ζσιήλσλ ηφζν νξηδνληηνγξαθηθά, φζν θαη 

πςνκεηξηθά δελ ζα ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο (γηα ηνλ θαηά πεξίπησζε 

ηχπν ησλ ζπλδέζκσλ) θαη πάλησο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ: 

5ν γηα ζσιήλεο Φ100 – Φ150 

4ν γηα ζσιήλεο Φ200 – Φ300 

3ν γηα ζσιήλεο Φ350 – Φ600 

2ν γηα ζσιήλεο Φ750 – Φ800 

1 1/2ν γηα ζσιήλεο Φ900 – Φ1400 

Ξξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα ειέγρεηαη ην ππφζηξσκα έδξαζεο, ην 

νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη νκαιφ, απαιιαγκέλν απφ εμέρνληεο αηρκεξνχο ιίζνπο θαη ζηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε ζηάζκε. 

Γεληθψο νη ζσιήλεο ζα εδξάδνληαη ζε ζηξψζε άκκνπ πάρνπο 15 cm (εθηφο εάλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε). Ζ εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζηάζκεο ζα 

γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε δχν ηνπιάρηζηνλ μχιηλσλ ππνζεκάησλ αλά ηεκάρην ζσιήλα, 

εγθηβσηηζκέλσλ πιεπξηθά κε ηελ άκκν έδξαζεο, ψζηε λα κελ εμέρνπλ θαη δεκηνπξγνχλ 

ζπλζήθεο ζεκεηαθήο ζηήξημεο. 

Ν θαηαβηβαζκφο ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα ζα γίλεηαη κε επίπεδνπο ηκάληεο, νλνκαζηηθήο 

αληνρήο θαηάιιειεο γηα ην εθάζηνηε βάξνο ησλ ζσιήλσλ. Ζ ρξήζε κεηαιιηθψλ αιπζίδσλ, 

θαισδίσλ θαη αγθίζηξσλ ρσξίο ειαζηηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε απαγνξεχεηαη. 

Θαηά ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ζσιήλα ην πιηθφ επίρσζεο ζα θαζνδεγείηαη θαη θάησ απφ ην 

ζσιήλα θαη ζα ζπκππθλψλεηαη θαηά ζηξψζεηο εθαηέξσζελ ηνπ ζσιήλα ελαιιάμ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη πιήξεο πιεπξηθή ζηήξημε ηνπ αγσγνχ. Ζ ζπκπχθλσζε ζηελ δψλε απηή ζα 

γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή κε ρξήζε ηππάδσλ, γηα ηελ απνθπγή θαθψζεσλ ζηελ εμσηεξηθή 

πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε. 

Νη εξγαδφκελνη ζηα έξγα δελ επηηξέπεηαη λα βαδίδνπλ πάλσ ζηνλ ζσιήλα εάλ δελ θνξνχλ 

ειαζηηθά ππνδήκαηα. 

Ρπρφλ δεκηέο ζηελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα 

απνθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή /θαη ηηο εληνιέο ηεο πεξεζίαο 

κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Θαηά ηελ δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ην ειεχζεξν άθξν ζα πσκαηίδεηαη 

γηα πξνζηαζία ηνπ ζσιήλα απφ ηελ είζνδν μέλσλ ζσκάησλ. 
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ΔΗΓΗΘΑ ΡΔΚΑΣΗΑ – ΥΡΗΓΔΠ – ΠΛΓΔΠΔΗΠ 

Ρα εηδηθά ηεκάρηα αιιαγήο θαηεχζπλζεο ή δηαηνκήο (γσλίεο, ηαπ, ζηαπξνί, ζπζηνιέο) ζα έρνπλ 

απνιήμεηο ηχπνπ θψδσλα (κνχθα) θαη ε ζχλδεζε απηψλ ζα γίλεηαη κε παξεκβνιή ειαζηηθνχ 

δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο. 

Γηα ηελ ζχλδεζε βαλψλ θ.ιπ. ξπζκηζηηθψλ ζπζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία κε σηίδεο 

(θιαληδσηά άθξα). 

Ρα πάζεο θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα ζα είλαη θαηεγνξίαο Θ11 - Θ12 θαηά ΔΛ 545, εθηφο εάλ 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Κειέηε. 

Νη σηίδεο ζα είλαη δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 2531:1998-08 (φζνλ αθνξά 

ζηελ δηάηαμε ησλ νπψλ θνριίσζεο) γηα ζπκβαηφηεηα κε ηηο ξπζκηζηηθέο ζπζθεπέο. 

Νη θνριίεο ζχλδεζεο ζα είλαη απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο, γαιβαληζκέλνη ή επηθαδκησκέλνη. 

Νη ζπλδέζεηο ησλ ππέξγεησλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ (εάλ ππάξρνπλ) ζα είλαη θιαληδσηέο 

ηππνπνηεκέλεο θαηά ISO 2531:1998-08 ή κέζσ ζπζηήκαηνο θνριησηψλ ηαρπζπλδέζκσλ πνπ 

πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο (παηέληα θαηαζθεπαζηή). 

Γηα ηελ εθαξκνγή κε ηππνπνηεκέλσλ θνριησηψλ ζπλδέζκσλ απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο 

πεξεζίαο. 

ΠΛΓΔΠΔΗΠ ΡΥΛ ΑΓΥΓΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΔΗΓΗΘΥΛ ΡΔΚΑΣΗΥΛ 

Νη ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ είηε κε 

ζχζηεκα κνχθαο - ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ είηε κε θιάληδεο είηε κε εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο. 

Ξξηλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζσιήλα ζην φξπγκα ζα επηζεσξείηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη ε 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θνηιψκαηνο ππνδνρήο (κνχθαο) θαη ε επζχγξακκε απφιεμε ηνπ ήδε 

ηνπνζεηεζέληνο ζσιήλα. 

Ν ειαζηηθφο δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο ζα ηνπνζεηείηαη δηπισκέλνο εληφο ηνπ θνηιψκαηνο 

ππνδνρήο (κνχθαο) θαη ζα πξνζαξκφδεηαη πξνζεθηηθά ζηελ εγθνπή. 

Ρν βιήηξν (ην άθξν ηνπ ζσιήλα πνπ εηζέξρεηαη εληφο ηνπ θνηιψκαηνο ππνδνρήο ηνπ επφκελνπ 

ζσιήλα) θέξεη ινμνηκεκέλα άθξα απφ ην εξγνζηάζην. Δάλ ν ρξεζηκνπνηνχκελνο ζσιήλαο 

πξνέθπςε απφ ηνκή ζα δηακνξθψλεηαη κε ηξφρηζκα ε απαηηνχκελε ινμφηκεζε, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζχλδεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια ιηπαληηθά, 

αδηάιπηα ζην λεξφ, άνζκα θαη ρεκηθψο ζηαζεξά ζηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ. Δάλ ην δίθηπν πξνβιέπεηαη γηα ηελ κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ηα ιηπαληηθά ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ πνζηκφηεηαο. 

Ν πξνο ζχλδεζε ζσιήλαο (ή εηδηθφ ηεκάρην) ζα επζπγξακκίδεηαη θαη ζα εηζπηέδεηαη κέρξη ηελ 

γξακκή - νδεγφ (εγράξαθηε) κε ρξήζε εηδηθψλ πξνο ηνχην εμαξηεκάησλ (βι. ζρήκα) ηχπνπ 

λαπηηθνχ θιεηδηνχ. 

Ζ πξνψζεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ θνπβά εθζθαθέα, κε παξεκβνιή φκσο ηαθαξίαο πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ ζπκκεηξηθή θαηαλνκή ηεο αζθνχκελεο δχλακεο ζηελ πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα. 
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Εμνπιηζκόο ζύλδεζεο αγσγώλ 

 

Ζ νξζή επαθή ηνπ βιήηξνπ κε ηνλ ειαζηηθφ ζχλδεζκν ζα ειέγρεηαη κε ηελ βνήζεηα ιεπηνχ 

ειάζκαηνο ην νπνίν ζα ζπλαληά ηνλ ειαζηηθφ ζχλδεζκν ζην ίδην βάζνο ζε φιεο ηηο ζέζεηο ηεο 

πεξηκέηξνπ ηνπ ζσιήλα. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο δηαηνκήο, ηδηαίηεξα ζηνπο ζσιήλεο 

κεγάισλ δηακέηξσλ. Νη ζσιήλεο απηνί κπνξεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα εκθαλίζνπλ 

ειιεηπηηθφηεηα (ovality). Γηα ηελ επηηπρή ζχλδεζή ηνπο απαηηείηαη ε ρξήζε εζσηεξηθψλ 

γξχιισλ (φηαλ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ) ή εμσηεξηθψλ θνριησηψλ δηαηάμεσλ ηάλπζεο. 

  

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΝΗΝΡΗΘΥΛ ΔΙΔΓΣΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

ΓΝΘΗΚΑΠΗΔΠ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΙΗΘΥΛ 

Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛ 545 νη ζσιήλεο πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE πξνέξρνληαη απφ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεη ζπλερέο ζχζηεκα πνηνηηθψλ ειέγρσλ νπφηε δελ 
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απαηηείηαη ε εθηέιεζε πεξαηηέξσ δνθηκψλ παξά κφλνλ ε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. 

Νη ζσιήλεο θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζα πξνέξρνληαη 

απφ ηελ ίδηα βηνκεραλία εθηφο αλ απνδερζεί ε πεξεζία πιηθά απφ πεξηζζφηεξνπο 

πξνκεζεπηέο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γελλεζνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ, ε πεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη λα εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα θαη 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πξφζζεηεο ζπνξαδηθέο δνθηκέο επί πιηθψλ πξνζθνκηδφκελσλ ζην 

εξγνηάμην γηα ηνπνζέηεζε, ζε εξγαζηήξην πηζηνπνηεκέλν θαηά EN 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) ή άιιν εξγαζηήξην 

αληνρήο πιηθψλ ηεο έγθξηζήο ηεο. 

Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπνξαδηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά, κπνξεί 

λα δεηεζεί επαλάιεςε ηεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο δνθηκψλ, ζε έηνηκα πιηθά, ζε 

αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απηνχ ζα θξίλνπλ ηειηθά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή ηελ αλάγθε νιηθήο ή 

κεξηθήο απφξξηςήο ηνπο.  

Ζ απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνηάμην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπο σο 

εγθαηεζηεκέλσλ, αθνχ αδέμηνη ρεηξηζκνί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ κεηαθνξά, 

πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, δνθηκαζίεο θαη επίρσζε είλαη δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζε 

θζνξέο ή δεκηέο. 

ΔΙΔΓΣΝΗ ΑΞΝΞΔΟΑΡΥΘΔΛΡΝΠ ΓΗΘΡΝ 

 Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζε εκθαλή ζεκεία πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επίρσζεο ή ζηα θξεάηηα βαλψλ). 

 Έιεγρνο ζπλδεζκνινγίαο ζσιήλσλ θαη πξνζηαζίαο (εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο) ζσιήλσλ 

θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο ή/θαη επί νξαηψλ ηκεκάησλ πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επίρσζεο). 

 Έιεγρνο απνθιίζεσλ ζπλδέζκσλ. Ζ δηαπίζησζε απνθιίζεσλ κεγαιπηέξσλ ησλ απνδεθηψλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ επαλαηνπνζέηεζε θαη επαλαζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ (έιεγρνη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο). 

 Έιεγρνο Ξξαθηηθψλ ηέιεζεο δνθηκψλ πηέζεσο.  

 Ρκήκαηα ζσιελψζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ θαθψζεηο, ζηξεβιψζεηο ή δηάβξσζε, βιάβεο ζηελ 

πξνζηαζία ησλ αγσγψλ, εκθαλείο θαθνηερλίεο ελδεηθηηθέο ηνπ φηη δελ ηεξήζεθε ε παξνχζα 

Ξξνδηαγξαθή δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα δίδεηαη εληνιή αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε 

δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 
 

ΓΝΘΗΚΔΠ ΠΡΔΓΑΛΝΡΖΡΑΠ ΠΔ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΟΑΙΗΘΖ ΞΗΔΠΖ 

Γεληθά 

Ζ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζα γίλεηαη 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. 

Νη δνθηκέο δηαθξίλνληαη ζε: 
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 πξνδνθηκαζία (θαηά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ). 

 θχξηα δνθηκή ζε πίεζε (θαηά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ). 

 γεληθή δνθηκή νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην αλνηρηφ ηκήκα ησλ νξπγκάησλ ζα παξακέλεη μεξφ. Ζ 

νπνηαδήπνηε εκθάληζε πδάησλ ζην φξπγκα ζα αληηκεησπίδεηαη κε αληιήζεηο. 

Ρν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο ζα είλαη ελδεηθηηθψο απφ 500 κέρξη 1000 m αλάινγα κε ηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. Ρα άθξα ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

πξνο δνθηκή δηθηχνπ ζα θιείλνπλ εξκεηηθά κε ηνπνζέηεζε (πξνζσξηλή) θιαληδσηψλ ηαπψλ. 

Ρν πξνο δνθηκή ηκήκα ζα πιεξνχηαη κε λεξφ πξννδεπηηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο 

εμαέξσζή ηνπ. 

Ρν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα εηζπίεζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε νγθνκεηξηθή δηάηαμε (φξγαλν ή 

θαηαγξαθηθφ) κεηξήζεσλ, αθξηβείαο ± 1 lt, θαη απηνγξαθηθφ καλφκεηξν κε αθξίβεηα 

αλάγλσζεο 0,1 atm. Ρα φξγαλα ζα θέξνπλ πξφζθαην (ην πνιχ 6 κελψλ) πηζηνπνηεηηθφ 

βαζκνλφκεζεο απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Γελ επηηξέπεηαη λα εθηειείηαη θακία εξγαζία 

ζην ζθάκκα ηελ ψξα πνπ ην ηκήκα βξίζθεηαη ππφ δνθηκαζία. 

Ξξνδνθηκαζία 

Αθνχ πιεξσζεί κε λεξφ, ην ππφ δνθηκή ηκήκα παξακέλεη επί 24 πεξίπνπ ψξεο ππφ ζηαηηθή 

πίεζε. Αλ δηαπηζησζεί απψιεηα λεξνχ, ζα αλαδεηεζεί ην ζεκείν/α δηαξξνήο, ζα απνθαηαζηαζεί 

ε δεκηά θαη ζα επαλαιεθζεί ε δνθηκή. 

Θπξίσο δνθηκαζία πίεζεο 

Ζ δνθηκή ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηα δίθηπα ππφ πίεζε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ 

κεηαηνπίζεσλ ή δηαξξνψλ χδαηνο πνπ εληνπίζζεθαλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία θαη ζα δηαξθεί 

ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο. 

Ζ εθαξκνζηέα πίεζε δνθηκήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κειέηε ή νξίδεηαη ζε 150% ηεο νλνκαζηηθήο 

πίεζεο (ΟΛ) ηνπ πιηθνχ. 

Θαηά ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο πίεζεο, ζα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

ζπιάθσλ αέξα. 

Ζ θπξίσο δνθηκή ζεσξείηαη επηηπρήο αλ δελ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε απφ 0,10 

atm θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο ηνπ δηθηχνπ. 

Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ νξίνπ απηνχ ζα ειέγρεηαη νπηηθά ε ζσιήλσζε 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερνκέλσλ 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 πίεζεο, ζεκαίλεη φηη έρεη εγθισβηζζεί 

αέξαο ζην δίθηπν, νπφηε απαηηείηαη εθθέλσζή ηνπ θαη επαλάιεςε ηεο δνθηκήο. 

Γεληθή δνθηκαζία  

Κεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζίαο αλά ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζα επαλαπιεξψλεηαη ην 

φξπγκα ζε νιφθιεξν ην κήθνο ησλ δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ, ρσξίο φκσο λα πιεξσζνχλ νη 

ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ απηψλ. 
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Θαηά ηελ θάζε ηεο επίρσζεο ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ζε επίπεδα κηθξφηεξα ηεο 

νλνκαζηηθήο πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ θζνξψλ ζηνπο ζσιήλεο (πηψζε πίεζεο ζα θαίλεηαη απφ 

ηα καλφκεηξα). Αθνχ νινθιεξσζεί ε επαλαπιήξσζε ησλ νξπγκάησλ θαηά ηκήκα, νη 

ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ ηειηθή δνθηκαζία κε 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 πηέζεσο. 

Κεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ θελά (νινθιήξσζε επίρσζεο δηθηχνπ). 

Ξξσηφθνιιν δνθηκαζηψλ  

Ρα ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα ησλ δνθηκαζηψλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ πνπ ζα 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Δπίβιεςεο θαη ηνλ Αλάδνρν. 

ΞΙΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ 

Κεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο γεληθήο πδξαπιηθήο δνθηκήο ζα αθνινπζεί ε πιχζε ηνπ 

δηθηχνπ γηα λα θαζαξίζνπλ νη ζσιήλεο απφ μέλα θαη θπξίσο ιεπηφθνθθα πιηθά. 

Ρν 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. Νη πιχζεηο ζα ζπλερίδνληαη 

κέρξηο φηνπ ηα ιακβαλφκελα δείγκαηα λεξνχ είλαη απνιχησο δηαπγή θαη ρσξίο θφθθνπο άκκνπ 

ή άιια αησξνχκελα ζπζηαηηθά. 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε πιχζε, ην δίθηπν ζα απνζηεηξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ζην λεξφ 

πιήξσζεο θαηάιιεισλ απνιπκαληψλ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Κειέηε (π.ρ. 

ριψξην). Ρν δηάιπκα ρεκηθψλ πξνζζέησλ ζα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα δηαλνκήο θαη ζα παξακείλεη 

επί 3σξν ηνπιάρηζηνλ ζην δίθηπν, ηνπ νπνίνπ φιεο νη δηθιείδεο ζα είλαη θιεηζηέο. Θα 

αθνινπζήζεη έθπιπζε ησλ ζσιήλσλ κε δηνρέηεπζε λεξνχ απφ ηελ πεγή πδξνδφηεζεο. 

Κεηά ηελ απφπιπζε ηεο εγθαηάζηαζεο κε θαζαξφ λεξφ ζα ιεθζνχλ δείγκαηα λεξνχ απφ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη απφ ζεκεία εθηφο ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο θνληά ζην ζεκείν 

ηξνθνδνζίαο ηεο. Ρν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ησλ δεηγκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζέζεηο 

ηεο λέαο εγθαηάζηαζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ειεχζεξνπ ρισξίνπ ηνπ 

λεξνχ πφιεο. Πε πεξίπησζε πνπ ν φξνο απηφο δελ πιεξνχηαη, ζα γίλεη λέα έθπιπζε φιεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη λέα δεηγκαηνιεςία, έσο φηνπ επηηεπρζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε. 

ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΓΗΔΗΛΖΠ - ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ & ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

ΞΗΘΑΛΝΗ ΘΗΛΓΛΝΗ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ 

Θαηά ηελ κεηαθνξά, απφζεζε θαη δηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ: 

 Δθθφξησζε πιηθψλ κέζσ γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο. 

 Γηαθίλεζε επηκήθσλ αληηθεηκέλσλ ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηαο ρψξνπ. 

 Σεηξηζκφο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ (επηθάλεηεο ηνκήο ζσιήλσλ, θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ). 

 Σεηξηζκφο - εθαξκνγή απνιπκαληψλ (ηνμηθνί ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο). 

Ν ρεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εξγαιείσλ ζα γίλεηαη κφλνλ απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

Ρν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα δηαζέηεη εκπεηξία ζε εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο πδξαπιηθψλ δηθηχσλ (απνδεηθλπφκελε κε βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ). 

ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΔΟΓΑΠΗΑΘΥΛ ΘΗΛΓΛΥΛ 
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Ππκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΔ ―Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 

Ξξνζσξηλψλ θαη Θηλεηψλ Δξγνηαμίσλ‖ θαη ηελ Διιεληθή Λνκνζεζία επί ζεκάησλ γηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο (Ξ.Γ. 17/96, Ξ.Γ. 159/99 θ.ιπ.) 

 Νη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ΞΔΡΔΞ ζα δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία ζηηο 

πδξαπιηθέο/ ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο. 

 πνρξεσηηθή ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΚΑΞ) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη θαη’ ειάρηζηνλ: 

Ξξνζηαηεπηηθή 

ελδπκαζία  

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test 

method: 

Puncture resistance - Ξξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία. Κεραληθέο ηδηφηεηεο. 

Γνθηκή αληνρήο ζε δηάηξεζε. 

Ξξνζηαζία 

ρεξηψλ 

θαη βξαρηφλσλ  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάληηα 

πξνζηαζίαο 

έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ. 

Ξξνζηαζία 

θεθαιηνχ  

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- 

Θξάλε πξνζηαζίαο. 

Ξξνζηαζία 

πνδηψλ  

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 

Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - 

πνδήκαηα αζθαιείαο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην πξφηππν EN ISO 20345:2004). 

Ξξνζηαζία 

νθζαικψλ 

ΔΙΝΡ ΔΛ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and 

non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Κέζα 

πξνζηαζίαο 

καηηψλ θαη πξνζψπνπ ηχπνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο γηα βηνκεραληθή 

θαη κε βηνκεραληθή ρξήζε έλαληη κεραληθψλ θηλδχλσλ ή θαη 

ζεξκφηεηαο 

 

ΡΟΝΞΝΠ ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  

ΠΥΙΖΛΔΠ ΑΞΝ ΔΙΑΡΝ ΣΡΝΠΗΓΖΟΝ  

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ην αμνληθφ κήθνο ζε κέηξα (m) ησλ ζσιελψζεσλ πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ αλά νλνκαζηηθή δηάκεηξν. 

 Πην κήθνο ησλ επηκεηξνχκελσλ ζσιήλσλ δελ πξνζκεηξψληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα. 

 Γελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ζσιήλσλ κε θψδσλα θαη θιαληδσηψλ ζσιήλσλ. 

Δηδηθά ηεκάρηα  

Ρα εηδηθά ηεκάρηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν επηκεηξψληαη ζε βάξνs (kg), ζχκθσλα κε ηα 

αλαγξαθφκελα ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνκεζεπηή. Γελ γίλνληαη απνδεθηά ηα 

απνηειέζκαηα δχγηζεο κεγαιχηεξα ησλ ηηκψλ βάξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο 

ησλ πξνκεζεπηψλ. 
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Πψκαηα αγθχξσζεο 

Νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεs επηκεηξψληαη αλεμαξηήησο ζηηο επηκέξνπο 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο απηψλ (εθζθαθέο, ζθπξνδέκαηα θ.ιπ.) θαη πιεξψλνληαη βάζεη ησλ 

ζρεηηθψλ άξζσλ Ρηκνινγίνπ. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε δηαζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 

ζεσξεηηθψλ. 

ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ 

Πηηο σο άλσ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη θχιαμε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη 

ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαζψο θαη νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο. Νη ζσιήλεο θαη ηα 

εηδηθά ηεκάρηα ζα θέξνπλ εξγνζηαζηαθέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επελδχζεηο ζχκθσλα κε 

ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

 Ζ δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Ζ θζνξά ησλ πιηθψλ θαη ηα πιηθά θαη ε εξγαζία απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζηαηεπηηθψλ 

ζηξψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πδξαπιηθψλ δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δηαξξνψλ πνπ ζα εληνπηζζνχλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηνπο. 

 Νη δαπάλεο πξνζζέησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ επί ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πξνο ηνπνζέηεζε 

πιηθψλ (ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ). 

 (ΡΞ30) ΠΥΙΖΛΥΠΔΗΠ ΘΑΗ ΠΠΘΔΔΠ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΥΛ 
(ΔΡΔΞ 08-08-05-00) 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο απαηηήζεηο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαζψο θαη ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ ζσιελψζεσλ, ησλ ζπζθεπψλ ξχζκηζεο ηεο ξνήο θαη ησλ 

ζπζθεπψλ κέηξεζεο παξνρήο, ζηάζκεο θαη πίεζεο λεξνχ κε ηηο νπνίεο εμνπιίδνληαη ηα 

αληιηνζηάζηα χδξεπζεο θαη άξδεπζεο. 

Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε απαηηήζεηο ελδεηθηηθνχ θαη φρη πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ – γηα ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ αληιηνζηαζίσλ 

(ζσιελψζεηο, δηθιείδεο ζπξηαξσηέο ή ηχπνπ πεηαινχδαο, βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, ηεκάρηα 

εμάξκσζεο) πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο Ξξνδηαγξαθέο ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-06-05-00, ΔΙΝΡ 

ΡΞ 1501-08-06-07-02, ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-06-07-03 θαη ΔΙΝΡ ΡΞ 1501- 08-06-07-05. Θέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζε αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα, ειεθηξνθηλεηήξεο αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, 

γεξαλνγέθπξεο αληιηνζηαζίσλ θαη αεξηνθπιάθηα απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληίζηνηρσλ 

Ξξνδηαγξαθψλ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-08-01-00, ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-08-02-00, ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-

08-03-00 θαη ΔΙΝΡ ΡΞ 1501- 08-08-04-00. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-08-05-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-08-05-00). 

(ΡΞ31) ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΔΗΓΗΘΥΛ ΣΑΙΒΓΗΛΥΛ Ή 

ΣΡΝΠΗΓΖΟΥΛ ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 
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Ζ παξνχζα ΡΞ αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ησλ θάζε είδνπο ζπλδέζκσλ 

ΕΗΚΞΥ, εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακππιψλ, ηαπ θιπ.) θαη εμαξηεκάησλ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε θαη 

ελζσκάησζήο ηνπο ζην δίθηπν (θπξίσο αγσγνχο ε δηαθιαδψζεηο) γηα ηηο νπνίεο θαηαβάιιεηαη 

ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, εθηφο απφ απηήλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κφξθσζε ηνπ αγσγνχ, ζηηο 

ζπλδέζεηο κε ην ππάξρνλ δίθηπν θαη ζηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. 

ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΗΠ 

α) Δηδηθά ηεκάρηα είλαη νη ραιχβδηλεο ή ρπηνζηδεξέο θακπχιεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο 

θνξπθέο ηεο ράξαμεο ηνπ αγσγνχ, ηα ραιχβδηλα ή ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζρήκαηνο ηαπ, κε 

ή ρσξίο σηίδεο, νη ζηαπξνί, νη ζπζηνιέο, θαζψο θαη θάζε άιιν ηεκάρην ραιχβδηλν ή 

ρπηνζηδεξφ, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ράξαμεο ηνπ αγσγνχ. 

β) Δμαξηήκαηα ηνπ αγσγνχ είλαη νη δηθιείδεο, νη αεξνβαιβίδεο, νη κεηξεηέο VENTURI θαζψο 

θαη θάζε άιιν φξγαλν ή ζπζθεπή, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ. 

ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ ΔΟΓΑΠΗΥΛ  

α) Άζρεηα απφ ην είδνο ησλ ζπλδέζκσλ ΕΗΚΞΥ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ή εμαξηεκάησλ πξέπεη 

λα παίξλνληαη θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ κεηαθίλεζε θαη ηνπο ρεηξηζκνχο γηα ηελ πξφιεςε 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή αηπρήκαηνο, φπσο θζνξά κνλσηηθήο επίζηξσζεο, αλαηξνπέο, 

απφηνκεο ελαπνζέζεηο, παξακνξθψζεηο. 

β) Ακέζσο κεηά ηελ πξνζέγγηζε εθάζηνπ ζπλδέζκνπ ΕΗΚΞΥ, εηδηθνχ ηεκαρίνπ ή εμαξηήκαηνο 

ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε, λα ζηεξεψλεηαη θαη λα αθηλεηνπνηείηαη επηκειψο κε θαηάιιεια 

πξνζσξηλά ππνζέκαηα, ζηαζεξά ζηεξίγκαηα ε αλαξηήζεηο, ηα νπνία ζα αξζνχλ κφλνλ κεηά 

ηελ πιήξε εθηέιεζε ησλ ζπλδέζεσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ κνλίκσλ 

ππνζεκάησλ. 

(ΡΞ32) ΣΑΙΒΓΗΛΔΠ ΦΙΑΛΡΕΔΠ ΚΔ ΙΑΗΚΝ  

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

Ζ παξνχζα Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, ηηο δνθηκέο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη 

αληνρήο ηνπ πιηθνχ, ηηο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ηηο κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 

ζπλδέζεηο ησλ ελσηηθψλ ραιχβδηλσλ θιαληδψλ (κε ηνπο θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα), πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηηο ραιχβδηλεο ζσιελψζεηο, γηα ηε ζχλδεζε ησλ θιαληδψλ, ησλ ηεκαρίσλ 

απνζπλαξκνιφγεζεο θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

ΘΟΗΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΥΛ ΦΙΑΛΡΕΥΛ  

Νη θιάληδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ιαηκφ θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή 

θαη ζπγθφιιεζή ηνπ κε ηνπο ραιχβδηλνπο ζσιήλεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα 

Γεξκαληθά Ξξφηππα DIN 2631,2632, 2633, 2634 γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο PN 10, 16 θαη 25 

αληίζηνηρα. Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θιαληδψλ ζα είλαη ράιπβαο πνηφηεηνο RSt 37-2 θαηά 

DIN 17100. Δηδηθά γηα ηηο θιάληδεο ΟΛ 25 θαηά DIN 2634, ην πιηθφ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ C22 

θαηά DIN 17200. 
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Ζ κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN 2519, δειαδή ηα ηεκάρηα 

ζα είλαη ζθπξήιαηα, πξεζζαξηζηά ή ζπγθνιιεηά θαη νη θαηεξγαζίεο θαη αλνρέο ζα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηηο παξαγξάθνπο 4.2 θαη 4.3 ηνπ πξνηχπνπ DIN 2519. 

Νη θιάληδεο ζα έρνπλ πξνεμνρή (παηνχξα) ηχπνπ C θαηά DIN 2526. Κε θάζε θιάληδα ζα 

παξαδνζεί ν αληίζηνηρνο ειαζηηθφο δαθηχιηνο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζχλδεζεο θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ πξνβιεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

Ν ειαζηηθφο δαθηχιηνο ζα είλαη απφ πιηθφ άξηζηεο πνηφηεηαο, EPDM ή NITRILE RUBBER ή άιιν 

ηζνδχλακν ηεο εγθξίζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο, Type W ή Ρ θαηά BS 2494, γηα ην 

νπνίν ζα ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ απφ ην N.W.C. ή 

αληίζηνηρν νξγαληζκφ. Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θιάληδα πξνβιέπεηαη λα 

ηνπνζεηεζεί ζε απεπζείαο επαθή κε ην έδαθνο, ν ειαζηηθφο δαθηχιηνο ζα πξέπεη λα είλαη απφ 

πιηθφ Type W θαηά BS 2494. 

Νη ζπγθνιιήζεηο ησλ ελσηηθψλ κε ηηο θιάληδεο, ζα γίλνπλ κε ειεθηξφδηα θαηάιιεια γηα ην 

πιηθφ ησλ ειεθηξνζπγθνιινχκελσλ ηεκαρίσλ θαη ζα εθηειεζζνχλ απφ επαγγεικαηίεο 

ειεθηξνζπγθνιιεηέο κε εμαθξηβσκέλε πείξα θαη ηθαλφηεηα. 

Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ειεγρζνχλ ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή "Θαηαζθεπήο Σαιπβδνζσιήλσλ" θαη "Δγθαηάζηαζεο 

δαηαγσγψλ απφ Σάιπβα", Ρ.Ξ. 201/01, 201/02. 

Νη δηάκεηξνη θαη νη ζέζεηο ησλ νπψλ ησλ θνριηψλ πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, ψζηε νη νπέο λα 

αληηζηνηρνχλ αθξηβψο κε εθείλεο ηεο απέλαληη θιάληδαο, φπσο θαη αλ ηνπνζεηεζνχλ. 

Ηδηαίηεξε θξνληίδα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηελ επηπεδφηεηα ησλ θιαληδψλ ησλ νπνίσλ ε 

κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη ζην εξγνζηάζην κεηά ηε ζπγθφιιεζή ηνπο κε ην 

ιαηκφ. Θάζε θιάληδα ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ηελ 

εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα, ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ΟΛ, ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην 

πιηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ DIN, ζχκθσλα κε ην DIN 2519. Δπίζεο νη ιαηκνί θαη νη θιάληδεο 

πξέπεη λα έρνπλ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή "Θαηαζθεπή Σαιπβδνζσιήλσλ" Ρ.Ξ. 201/01. 

ΘΝΣΙΗΔΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΘΝΣΙΗΑ  

Νη θνριίεο ζα είλαη εμαγσληθήο θεθαιήο κε εμαγσληθά πεξηθφριηα ρσξίο παξεκβιήκαηα. Ζ 

κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη ζχκθσλεο πξνο ην DIN 601. 

Νη θνριίεο ζα είλαη πνηφηεηαο 4D θαηά DIN 267. 

Νη θνριίεο, ηα πεξηθφριηα ζα ππνζηνχλ ζεξκφ γαιβάληζκα ζε φιεο ηνπο ηηο επηθάλεηεο πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 15 κηθξά. 

Ζ παξαγγειία ζα δηαρσξίδεηαη ζε νκάδεο ρηιίσλ νκνεηδψλ ηεκαρίσλ. Νκάδεο κηθξφηεξνπ 

πιήζνπο ηεκαρίσλ ζα ζεσξνχληαη φηη είλαη κία νκάδα. Απφ θάζε νκάδα ζα ιακβάλνληαη ηπραία 

πέληε δείγκαηα ζηα νπνία ζα δηελεξγνχληαη νη έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

Δάλ δχν ή πεξηζζφηεξα δείγκαηα βξεζνχλ αθαηάιιεια, ε νκάδα ζα απνξξίπηεηαη. Δάλ έλα 

κφλν δείγκα είλαη αθαηάιιειν, ηφηε ζα γίλεηαη λέα δεηγκαηνιεςία πέληε ηεκαρίσλ γηα έιεγρν. 

Δάλ έζησ θαη έλα δείγκα ηεο δεχηεξεο δνθηκαζίαο βξεζεί αθαηάιιειν, ηφηε, ε νκάδα ζα 

απνξξίπηεηαη. 
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Νη παξαπάλσ έιεγρνη ζα γίλνληαη παξνπζία ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ζην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ή ζε άιιν αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ειέγρνπ. 

Όια ηα έμνδα ειέγρνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

ΔΙΔΓΣΝΠ – ΓΝΘΗΚΔΠ ΡΥΛ ΦΙΑΛΡΕΥΛ  

Ν έιεγρνο ησλ θιαληδψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία πνπ ζα έρεη ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζηα ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή 

ηνπο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ρσξίο θακία επηβάξπλζε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα εμαθξηβψζεη ε Γηεπζχλνπζα πεξεζία αλ νη θιάληδεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο. 

Πηελ πεξίπησζε ραιχβδηλσλ ειεθηξνζπγθνιιεηψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη έιεγρνο ησλ 

ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ νπηηθφο θαη κε ζπζθεπή ππεξήρσλ. Αλ θξηζεί ζθφπηκν, ε Γηεπζχλνπζα 

πεξεζία, ζα κπνξεί λα δεηήζεη θαη έιεγρν κε αθηίλεο Σ (ξαδηνγξαθίεο). 

Θα γίλεηαη έιεγρνο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ, σο πξνο ηε κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο, ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηεζεζνκέλσλ πιηθψλ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο θαηεξγαζίεο θαη 

αλνρέο. Θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θιαληδψλ ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, 

ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θαηάιιεια θαη φηη ε θαηαζθεπή 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

Νη παξαπάλσ έιεγρνη δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηελ παξάδνζε 

θιαληδψλ πνπ λα εθπιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο. 

Νη έιεγρνη κπνξνχλ λα γίλνληαη ηφζν ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή φζν θαη ζηηο ζέζεηο 

απνζήθεπζεο ή ζην εξγνηάμην, αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

Ζ πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο πεξεζίαο φπσο θαη γηα 

ηνπο ζσιήλεο. 

Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθφ επίζεκεο Αξρήο, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα, γηα ρξήζε ζε 

πφζηκν λεξφ, ηνπ πιηθνχ ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμαζθάιηζε ηεο 

ζηεγαλφηεηαο. 

(ΡΞ33) ΓΗΘΙΔΗΓΔΠ ΠΟΡΑΟΥΡΔΠ (ΔΡΔΞ 08-06-07-02)  

ΓΔΛΗΘΑ 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαθνξά, ηελ εγθαηάζηαζε, ηνπο 

ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο ησλ ζπξηαξσηψλ ρπηνζηδεξψλ δηθιείδσλ κε σηίδεο θαη ειαζηηθή 

έκθξαμε, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δίθηπα ππφ πίεζε. Ζ νλνκαηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα 

είλαη 10 ή 16atm ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 

ΓΝΘΗΚΔΠ 

Ρα ηεκάρηα δηθιείδσλ ζα ππνζηνχλ ηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ΔΡΔΞ 08-06-07-02 

θαη ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ 



62 

 

Ζ επηκέηξεζε ησλ δηθιείδσλ ζα γίλεη αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηαζηεκέλνπ ηεκαρίνπ επί 

αγσγνχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-06-07-02 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-06-07-02). 

(ΡΞ34) ΒΑΙΒΗΓΔΠ ΔΗΠΑΓΥΓΖΠ – ΔΜΑΓΥΓΖΠ ΑΔΟΑ ΓΗΞΙΖΠ 
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ (ΔΡΔΞ 08-06-07-07) 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζθεπψλ 

εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο ζε δίθηπα ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε. 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-06-07-07 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-06-07-07). 

(ΡΞ35) ΒΑΙΒΗΓΔΠ ΑΛΡΔΞΗΠΡΟΝΦΖΠ ΚΔ ΝΚΑΙΝ ΘΙΔΗΠΗΚΝ 

ΓΔΛΗΘΑ 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, εγθαηάζηαζε, 

ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο ηεο βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο κε νκαιφ θιείζηκν εγθαηεζηεκέλεο 

επί αγσγνχ. 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Θα είλαη ηνπ ηχπνπ ειαζηηθήο εκθξάμεσο κε ειαηήξην θαηάιιειε γηα θξχν λεξφ, ζε κε ηνμηθφ 

πεξηβάιινλ, θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛ1074-1 & ΔΛ1074-3, θαηά DΗΛ 3232 

θαη κε σηίδεο θαηά DIN 2501, νλνκαζηηθήο πηέζεσο PN 25 ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην. 

Θα απνηειείηαη απφ: 

 Πψκα, θαπάθη θαη έδξα θξαγήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε GGG40 

DIN1693 / ΔΛ 1563. 

 Διαηήξην απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 416. 

 Άμνλαο απφ αλνμείδσην ράιπβα X20Cr13 / EN 10088-3. 

 Διαζηηθφ έκθξαμεο EPDM 

 Ν- ring απφ EPDM. 

 Έδξα βαιβίδαο απφ θσζθνξνχρν ράιπβα έσο 25ΑΡΚ 

 Έδξα βαιβίδαο απφ αλνμείδσην ράιπβα ΑISI 316 / EN 10088-3 γηα πηέζεηο απφ 40ΑΡΚ 

έσο θαη 64ΑΡΚ. 

 Βίδεο ζχζθημεο θαηά DIN 933 απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 /EN 10088-3 

 Βαθή ειεθηξνζηαζηηθή επνμεηδηθή πάρνπο εζσηεξηθά & εμσηεξηθά ηνπιάρηζηνλ 200κm 

 Κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία & πνηφηεηα βαθήο θαηά ΔΛ14901 / RAL GZ-662 

Ξξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε αλεμάξηεηνπ θνξέα, CE θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ 

αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο αλαγλσξηζκέλνπ εξγαζηεξίνπ θαη ν θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη 
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πηζηνπνηεηηθφ ΗSO9001. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δίθηπα χδξεπζεο ε βαθή θαη ην ειαζηηθφ πξέπεη 

λα δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ. 

ΓΝΘΗΚΔΠ 

Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε νη βαιβίδεο ζα ππνζηνχλ δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη ζα εγθξίλνληαη απφ 

ηελ αξκφδηα Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ 

Ζ επηκέηξεζε ησλ βαιβίδσλ ζα γίλεη αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηαζηεκέλνπ ηεκαρίνπ επί 

αγσγνχ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο. 

(ΡΞ36) ΓΗΑΦΟΑΦΚΑΡΗΘΖ ΑΛΡΗΞΙΖΓΚΑΡΗΘΖ ΒΑΙΒΗΓΑ 
ΡΑΣΔΗΑΠ ΔΘΡΝΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖΠ ΞΗΔΠΖΠ 

ΓΔΛΗΘΑ 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, εγθαηάζηαζε, 

ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο ηεο αληηπιεγκαηηθήο βαιβίδαο ηαρείαο εθηφλσζεο, 

δηαθξαγκαηηθνχ ηχπνπ, εγθαηεζηεκέλεο επί αγσγνχ. 

Νη αληηπιεγκαηηθέο βαιβίδεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ απφ 

πδξαπιηθφ πιήγκα εθηνλψλνληαο ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα λεξνχ γηα ηελ απνθπγή 

ππεξπηέζεσλ ζην δίθηπν.   

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Ζ βαιβίδα ζα είλαη δηαθξαγκαηηθή, δηπινχ ζαιάκνπ κε βεινλνεηδή βαιβίδα κε ρξφλν 

αληίδξαζεο <0,3s. 

Ζ βαιβίδα ζα δηαηεξεί ηελ επηζπκεηή πίεζε εηζφδνπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο κεηαβνιέο ξνήο. Δάλ 

ε πίεζε ζηελ είζνδν κεησζεί θάησ απφ ην φξην ηεο ξχζκηζεο, ν πηιφηνο πξνθαιεί ην θιείζηκν 

ηεο βαιβίδαο. Ρν ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα έρεη θιαληδσηά άθξα θαηά DIN /ISO PN 10/16/25/40. 

Θα απνηειείηαη απφ: 

 Πψκα βαιβίδαο ηχπνπ  ή γσληαθνχ ηχπνπ (γηα δηαηνκέο κέρξη θαη DN100) θαη 

ελεξγνπνηεηήο (θεθαιή) δηπινχ ζαιάκνπ θαηαζθεπαζκέλα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε GGG 40 DIN 1693 /EN1563 γηα πηέζεηο ιεηηνπξγίαο σο 

10/16/25/40 αηκφζθαηξεο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε. 

 Γηάθξαγκα απφ λενπξέλην εληζρπκέλν κε πιέγκα πιαζηηθφ ηλψλ 

 Άμνλαο ελεξγνπνηεηή απφ αλνμείδσην ράιπβα αξ. 1.4021 X20Cr13, ΔΛ10088-3 

 Διαηήξην απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηά AISI 302 

 Έδξα απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν θαηά RG5 DIN EN 1982: 1998-12 

 Έδξα θξαγήο θαη πιάθεο ζχζθημεο απφ ζθπξήιαην ρπηνζίδεξν GGG 40 DIN 1693 

/EN1563 

 Διαζηηθά ηκήκαηα ζηεγαλφηεηαο απφ EPDM  
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 Πσιελάθηα κπξνχληδηλα 

 Βαλάθηα θαη ινηπά εμαξηήκαηα απφ ρξσκηνχρν νξείραιθν 

 Βίδεο θαη παμηκάδηα απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, A2-70 

 Βαθή επνμεηθή θαηάιιειε γηα πφζηκν λεξφ πάρνπο 200κηθξψλ. 

ΓΝΘΗΚΔΠ 

Νη βαιβίδεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ δνθηκέο ζχκθσλα κε ΔΛ 1074 θαη λα πηζηνπνηεζνχλ ζηηο 

παξαθάησ πηέζεηο 

 Γηα ην ζψκα ; 1,5 ΟΛ 

 Γηα ην θιείζηξν : 1,1 PN. 

Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε νη βαιβίδεο ζα ππνζηνχλ δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη ζα εγθξίλνληαη απφ 

ηελ αξκφδηα Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ 

Ζ επηκέηξεζε ησλ βαιβίδσλ ζα γίλεη αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηαζηεκέλνπ ηεκαρίνπ επί 

αγσγνχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο. 

(ΡΞ37) ΚΔΡΟΖΡΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ  

ΓΔΛΗΘΑ 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, εγθαηάζηαζε, 

ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο ηνπ κεηξεηή παξνρήο κεραληθνχ ηχπνπ, εγθαηεζηεκέλνπ επί 

αγσγνχ, νλνκαζηηθήο πίεζεο PN16. 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

Ν κεηξεηήο παξνρήο ζα είλαη κεραληθφο, μεξνχ ηχπνπ, δε ζα παξεκβάιεη θαλέλα εκπφδην ζηε 

ξνή ηνπ πγξνχ (κεδεληθή πηψζε πηέζεσο), θαη δελ ζα έρεη θηλνχκελα κέξε. Ζ ηαρχηεηα ξνήο 

ηνπ λεξνχ ζα θπκαίλεηαη απφ 0,5m/s έσο 10m/s.  

Θα έρεη έλδεημε ζε m3 θαη ζα εγθαηαζηαζεί, εληφο θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ζε επζχγξακκν ηκήκα ηνπ αγσγνχ ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε αθξίβεηα ησλ 

κεηξήζεσλ. Ζ ζχλδεζή ζα είλαη θιαληδσηε θαη ζα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο ψζηε 

λα είλαη εχθνιε ηπρφλ απνκάθξπλζή ηνπ. 

Ν εμνπιηζκφο ζα απνηειεί ηππνπνηεκέλν πξντφλ βηνκεραληθνχ ηχπνπ απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν 

θαηαζθεπήο πνπ ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θαηά EN ISO 

9001, ζα δηαζέηεη δε πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο γηα ρξήζε ζε πφζηκν λεξφ. 

ΓΝΘΗΚΔΠ 

Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ν κεηξεηήο παξνρήο ζα ππνζηεί πδξαπιηθή δνθηκή ιεηηνπξγίαο 

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ 
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Ζ επηκέηξεζε ησλ κεηξεηψλ παξνρήο γίλεηαη αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηαζηεκέλνπ νξγάλνπ 

επί αγσγνχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο κεηξεηή 

παξνρήο. 

 (ΡΞ38) ΑΛΡΙΖΡΗΘΑ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΑ ΓΟΝΓΔΥΡΟΖΠΔΥΛ 
(ΔΡΔΞ 08-09-04-00) 

Ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο: ΔΡΔΞ 08-09-04-00 (ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-08-09-04-00) 

ΓΔΛΗΘΑ 

Ρν πνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη ηχπνπ βαζέσλ θξεάησλ, θαηάιιειν γηα  

γεψηξεζε 6ins θαη άλσ, πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο, θαηαζθεπαζκέλα εμνινθιήξνπ απφ 

αλνμείδσην ράιπβα. Ρν θάζε αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ αληιία θαη 

ειεθηξνθηλεηήξα. Όιν ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, ζα είλαη θαηλνχξγην, ηζρπξήο θαη ηερληθά 

εμειηγκέλεο θαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο, γλσζηνχ νίθνπ θαηαζθεπήο ζπγθξνηεκάησλ ν νπνίνο 

ζα θέξεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2000 θαη ζα δηαζέηεη εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ππνβξπρίσλ 

αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ.  

ΑΛΡΙΗΑ 

Ζ ππνβξχρηα αληιία γεψηξεζεο ζα είλαη πνιπβάζκηα, θπγνθεληξηθή εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 6’’ ή 

κεγαιχηεξε εθφζνλ απαηηεζεί, κε ζεκείν ιεηηνπξγίαο παξνρήο 35m3/h θαη καλνκεηξηθφ 

245m.Y.Π. κε θαηαιιειφηεηα γηα άληιεζε θαζαξψλ πγξψλ κε πεξηεθηηθφηεηα άκκνπ έσο θαη 

100g/m3. Θα θέξεη ελζσκαησκέλε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζην ζηφκην εμφδνπ.  

Θα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ACS γηα πφζηκν λεξφ. Θα έρεη ηελ δπλαηφηεηα θάζεηεο 

ηνπνζέηεζεο θαζψο θαη ιεηηνπξγία κε κεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο (INVERTER). 

Νη πηεξσηέο ζα είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηφ αλνμείδσην 

ράιπβα θαηά DIN EN 1.4408/AISI316. Νη πηεξσηέο ζα ζπγθξαηνχληαη κε θσληθνχο δαθηπιίνπο 

θαη πεξηθφριηα κεραληθήο ζχζθημεο πάλσ ζηνλ άμνλα θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαηά DIN EN 1.4408/AISI316. Ν άμνλαο θαη ν ζχλδεζκνο (θφκπιεξ) ηεο 

αληιίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηά DIN EN 1.4462/AISI329. Νη 

βαζκίδεο θαζψο θαη ηα ζηαζεξά πηεξχγηα ησλ βαζκίδσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαηά DIN EN 1.4408/AISI316. Νη δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ησλ βαζκίδσλ 

ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ EPDM 70. 

Ν πδξαπιηθφο βαζκφο απφδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 70% ζην ζεκείν 

ιεηηνπξγίαο θαη ε ζπλνιηθή θαηαζθεπή ηεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ απαηηεί ηαθηηθή 

ζπληήξεζε. Ζ πεξίζζεηα ηζρχνο ηνπ ππνβξχρηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ζα 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 10% ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχ ζηνλ άμνλα (P2).   

Ζ ζχλδεζε ηεο αληιίαο κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ζα γίλεηαη βάζε ησλ δηεζλψλ ζηάληαξη ΛΔΚΑ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ ειεθηξνθηλεηήξσλ. 

Ρα κπξαθέηα ζχλδεζεο ηεο αληιίαο κε ηηο ζσιελψζεηο θαη ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ζα πξέπεη λα 

είλαη επεμεξγαζκέλα εηδηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηνπλ απμεκέλε ηθαλφηεηα θαηά ηεο θζνξάο. 
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Ζ αληιία ζα θέξεη εμσηεξηθά ηεο δπν πξνθπιαθηήξεο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ αλνμείδσην 

ράιπβα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ηνπ ππνβξχρηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 

Ζ αληιία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο 

επηζεψξεζε θαη εμέηαζε ησλ ηκεκάησλ ηεο. Ρα έδξαλα ζα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη 

ηέηνησλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φξην πάλσ απφ 10.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο θαηά DIN.  

Ρα πεξηζηξεθφκελα κέξε ζα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλα. Ρα ππφ πίεζε 

επξηζθφκελα εμαξηήκαηα ζα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο θαη κεγέζνπο, ψζηε λα αληέρνπλ ζε 

πίεζε, ίζε πξνο 1,5 θνξέο ηελ πίεζε ηεο νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Νη αληιίεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ αλάγιπθα ζε εηηθέηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία θαη αξηζκνχο 

(εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, κέγεζνο ηχπνπ, παξνρή, καλνκεηξηθφ, βαζκφ απφδνζεο, αξηζκφ 

βαζκίδσλ, εκεξνκελία δνθηκήο ). Απηά ζα κλεκνλεχνληαη ζε φια ηα έληππα πνπ ζα 

παξαδνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ, 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ κεραλήκαηνο, δηάγξακκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θακππιψλ 

ιεηηνπξγίαο. 

ΘΗΛΖΡΖΟΑΠ 

Νη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Θα είλαη ππνβξπρίνπ ηχπνπ, αζχγρξνλνο, ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο κε δξνκέα βξαρπθπθισκέλνπ 

θισβνχ, ηάζεο 400V θαη ζπρλφηεηαο 50Hz θαη θαηάιιεινο γηα γεψηξεζε κε δηάκεηξν 

ζσιήλσζεο ≥8’’. Ρν θνξηίν ζα θαηαλέκεηαη εμίζνπ ζηηο ηξεηο θάζεηο θαη ζα είλαη δπλαηή ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ππφ ηάζε +5% θαη -5% ηεο θαλνληθήο ρσξίο κεηαβνιή ηεο 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ (θαηά VDEO 30). Λα είλαη ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο, κε πηζηνπνίεζε 

ISO θαη CE πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα κε ηελ αληιία ζα γίλεηαη βάζε ησλ δηεζλψλ ζηάληαξη ΛΔΚΑ 

6’’ / 8’’, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ ειεθηξνθηλεηήξσλ. 

Θα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δχν ηξηπνιηθά θαιψδηα ηξνθνδνζίαο γηα εθθίλεζε ζε ζχλδεζε 

αζηέξα ηξηγψλνπ θαη ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα 10 ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο ηελ ψξα εθφζνλ 

είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο. Θα είλαη πδξφςπθηνο θαη πδξνιίπαληνο, κε ζχζηεκα ςχμεο 

ηέηνην ψζηε λα είλαη δπλαηή θαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζε ρψξνπο κε ζεξκνθξαζία έσο 35 

βαζκνχο θειζίνπ, ζα δηαζέηεη βαιβίδα αλαθνχθηζεο γηα ηηο ζεξκηθέο δηαζηνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ 

πγξνχ. 

Ν ζηάηεο πξέπεη λα είλαη επαλαπεξηειίμηκνπ ηχπνπ, ε θιάζε κφλσζεο ζα είλαη ηχπνπ  θαη 

πξνζηαζίαο IP68. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα ζα επηηπγράλεηαη κέζσ κεραληθνχ 

ζηππηνζιίπηε. 

Ρν θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 

O βαζκφο απφδνζεο ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 75%, κε ζπλεκίηνλν 

(cosθ) κεγαιχηεξν ηνπ 0,80. 

Ν θηλεηήξαο έρεη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο αηζζεηεξίνπ ζεξκνθξαζίαο PT100 γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. 
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Απαξαίηεηε είλαη ε επηθφιιεζε πάλσ ζηνλ θηλεηήξα πηλαθίδαο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν 

ηξφπνο ιίπαλζεο, ε απνδηδφκελε ηζρχο, ε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ 

απνξξνθά θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο. 

Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κέξε ζα πξέπεη λα είλαη δπγνζηαζκηζκέλα ζηαηηθά θαη δπλακηθά κε 

κεγάιε αθξίβεηα.  

Ζ απνδηδφκελε ηζρχο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα θαιχπηεη ηελ νλνκαζηηθή 

ηζρχ ηεο αληιίαο, ηηο κεραληθέο απψιεηεο θαη ηηο απψιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο. 

ΓΝΘΗΚΔΠ 

Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα ππνζηνχλ ειεθηξνινγηθφ έιεγρν θαη 

πδξαπιηθή δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 

ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖ 

Ζ επηκέηξεζε ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζα γίλεη αλά ηεκάρην πιήξσο εγθαηαζηεκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Ρερληθήο Ξξνδηαγξαθήο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 
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