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  Να αναγράθεηαι ο κωδικός ηασηοποίηζης ηης διαηιθέμενης πίζηωζης (πτ κωδικός ενάριθμοσ ζηο ΠΔΕ ή κωδικός πίζηωζης ηοσ ηακηικού 
π/σ. ηην περίπηωζη ζσγτρημαηοδοηούμενοσ έργοσ από ηην Ε.Ε. να αναγράθεηαι και ο ηίηλος ηοσ Επιτειρηζιακού Προγράμμαηος ηοσ ΕΠΑ  ή 

άλλοσ  κοινοηικού προγράμμαηος ζηο πλαίζιο ηοσ  οποίοσ είναι ενηαγμένο ηο δημοπραηούμενο έργο). 
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  Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 

Α/Α Περιγραφή  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α  ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

Άξζξν Α-1 Δθαξκνζηέεο Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ θαη Δξγαζίαο  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

Άξζξν Β-1 

Άξζξν Β-2 

 

Άξζξν Β-3 

Άξζξν Β-4 

Άξζξν Β-5 

Άξζξν Β-6 

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο 

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ 

(κφλνλ κε θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ) 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο κε πιάηνο ππζκέλα 

έσο 3,00κ. κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξνίφλησλ εθζθαθήο γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 

m 

Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  

Άξζξν Γ-1 

 

Άξζξν Γ-2 

 

Άξζξν Γ-3 

Άξζξν Γ-4 

Άξζξν Γ-5 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο  ρξήζε 

αληιίαο -Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο  ρξήζε 

αληιίαο -Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε 

αληιίαο - Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο B500C  

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΜΟΝΧΔΗ ΤΓΡΑΗΑ  

Άξζξν Γ-1 

 

Άξζξν Γ-2 

Άξζξν Γ-3 

ηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 934-2 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ  

Άξζξν Δ-1 

Άξζξν Δ-2 

Άξζξν Δ-3 

 

Άξζξν Δ-4 

Άξζξν Δ-5 

Καιχκαηα θξεαηίσλ απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (gray iron) 

Βαζκίδεο απφ ρπηνζίδεξν 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡΔ 100 (κε MRS10=10 MPa), κε ζπκπαγέο 

ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ DN 50 mm/νλνκ. πίεζεο PN 10 atm 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο, νλνκ. πίεζεο 10 atm, νλνκ. δηακέηξνπ DN 50mm 

Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (θακπχιεο, ηαχ, 

ζπζηνιέο, πψκαηα θ.ιπ.) 

 

-Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο άξζξσλ Νέσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ (ΝΔΣ) κε ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) 

        -πκπιεξσκαηηθέο  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

(ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ) 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α   ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΧΝ  

 
Α-1  ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 
1.1      ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΤ,ΔΤ,ΔΣΔΠ κλπ 

 

1.1.1 Η παξνχζα Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ. 
 
1.1.2  Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ηζρχνπλ  νη 440 εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ 

ππ’ αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ 2221 Β 

/ 30-7-2012 , κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα. Οη σο άλσ πξνδηαγξαθέο φπσο 

θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα ηεο ΣΤ, πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 

1.2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

1.2.1   Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ: 

- ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηεο ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

- ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο ΣΤ 
 

ζα εθαξκφδνληαη: 
 

ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο 

(CEN)  ή απφ ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC)  σο  

«Δπξσπατθά  Πξφηππα  CEN»  ή  σο  «Κείκελα  ελαξκφληζεο  (HD) ζχκθσλα κε ηνπο 

θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 
 
1.2.2 πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη: 

α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ 

απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο 

ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ 

πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. 
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γ. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) πνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα 

Δπξσπαηθά Πξφηππα (hEN) πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ. 

δ. πκπιεξσκαηηθά  πξνο  ηα  παξαπάλσ,  ζα  εθαξκφδνληαη  νη  πξνδηαγξαθέο  ΔΛΟΣ 

(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO 

(International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΗΠΑ. 
 

1.3   ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 1.3.1 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε 

ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη φρη 

αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο κειέηεο. 

 1.3.2 Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ 

αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα  ηελ  

εθηέιεζε  ηνπ  Έξγνπ  θαη  φηη  αλαιακβάλεη  θάζε  ππνρξέσζε,  θίλδπλν  ή ζπλέπεηα πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 1.3.3 ρεηηθά κε ηα ζπλαληψκελα εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, π.ρ. αξραηνινγηθά επξήκαηα, 

δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο  Ωθειείαο (ΟΚΩ) θηι., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη 

ηηο ζ ρ ε η η θ έ ο  λ ν κ ν ζ ε η η θ έ ο  δηαηάμεηο θαη εληνιέο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εληνπηζηνχλ δίθηπα ΟΚΩ ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πηζαλψλ δπζρεξεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-

00-00. 

 1.3.4 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ειεχζεξνπο ηνπο δξφκνπο θαη ηηο ινηπέο θπθινθνξηαθέο 

πξνζβάζεηο  πνπ  είλαη  αλαγθαίεο  γηα  ηε  δηαηήξεζε  ηεο  ξνήο  ηεο  θπθινθνξίαο.  Η 

πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο ησλ ΟΚΩ, ζε εγθαηαζηάζεηο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ, ζε 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ππξνζβεζηηθήο, ζε ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία θηι. πξέπεη λα παξακέλεη θαηά ην 

δπλαηφλ αλεκπφδηζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη θάζε 

πξνζπάζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ νριήζεσλ. 

1.3.5 ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεβξεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά, π.ρ. ζην 

έδαθνο, ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ή ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ελεκεξψζεη ηνλ Δξγνδφηε ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε πεξίπησζε άκεζνπ θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ιάβεη άκεζα φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. Σπρφλ αλαγθαία πξφζζεηα 

κέηξα ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ κεηαμχ Δξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ. Οη  δαπάλεο  γηα  ηα  

ιεθζέληα  άκεζα  κέηξα  θαη  ηα  ηπρφλ  πξφζζεηα πιεξψλνληαη πξφζζεηα ζηνλ Αλάδνρν. 

 
 
1.4  ΓΑΠΑΝΔ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΣΤ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή 

αλαθεξνκέλσλ θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη 

ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία 



ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 5  

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν 

ηεο ΣΤ πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 
 
1.5  ΠΑΡΑΛΑΒΖ  ΤΛΗΚΧΝ  ΜΔ  ΕΤΓΗΖ  

1.5.1  Γηα  ηελ  παξαιαβή  πιηθψλ  πνπ  γίλεηαη  κε  δχγηζε,  εθφζνλ  ζην  αληηθείκελν  ηεο εξγνιαβίαο 

πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα 

θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη: 

1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά 

θιπ) 

2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 

3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

4. Η ζέζε ιήςεο 

5. Η ζέζε απφζεζεο 

6. Η ψξα θφξησζεο 

7. Η ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 

8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη 

9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 
 

1.5.2  Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 
 

1.5.3   Κάζε  θνξηίν  απηνθηλήηνπ  πξέπεη  απαξαίηεηα  λα  ζπλνδεχεηαη  απφ  ην  παξαπάλσ δειηίν 

δχγηζήο ηνπ. 
 

1.5.4   Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα 

απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη 

ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ) 

Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

1.5.5   Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη 

ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β : ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

 

Β-1 & Β2 ΔΚΚΑΦΖ ΘΔΜΔΛΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00 «Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ». 

 

Β-3 ΔΚΚΑΦΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 

 Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01 «Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ». 

 

Β-4 ΔΞΤΓΗΑΝΣΗΚΔ ΣΡΧΔΗ ΜΔ ΘΡΑΤΣΟ ΤΛΗΚΟ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ  

 Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00   «ηξώζεηο νδνζηξώκαηνο από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά». 

 

Β-5 ΣΡΧΔΗ ΔΓΡΑΖ ΚΑΗ ΔΓΚΗΒΧΣΗΜΟ ΧΛΖΝΧΝ ΜΔ ΑΜΜΟ  

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 «Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ». 

 

Β-6 ΔΠΗΥΧΖ ΜΔ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΚΚΑΦΧΝ, ΔΚΒΡΑΥΗΜΧΝ Ζ΄ ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΧΝ  

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00 «Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ». 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ:  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

 

Γ-1, Γ-2 & Γ3 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ, ΓΗΑΣΡΧΖ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΥΧΡΗ ΥΡΖΖ ΑΝΣΛΗΑ  

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο ΔΣΔΠ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 01-01-01-00 «Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο»,   

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 01-01-02-00 «Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο»,   

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 01-01-03-00 «πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο»,   

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 01-01-04-00 «Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο»,   

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 01-01-05-00 «Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο»,   

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 01-01-07-00 «θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ». 

 

Γ-4 ΥΑΛΤΒΓΗΝΟΗ ΟΠΛΗΜΟΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ B500C  

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00 «Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο». 

 

Γ-5 ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ ΤΝΖΘΧΝ ΥΤΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-04-00-00 «Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)». 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ:  ΜΟΝΧΔΗ ΤΓΡΑΗΑ 

 

Γ-1 ΣΔΓΑΝΧΣΗΚΟ ΜΑΕΖ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζηελ ΔΣΔΠ 

EΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-01-04 «Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ  έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα». 
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Γ-2 ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ΣΡΗΠΣΑ Ζ ΠΑΣΖΣΑ ΜΔ ΣΗΜΔΝΣΟΚΟΝΗΑΜΑ 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-03-01-00 «Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ». 

 

Γ-3 ΔΠΑΛΔΗΦΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΔΛΑΣΟΜΔΡΔ ΑΦΑΛΣΗΚΟ 

ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζηελ ΔΣΔΠ 

EΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-01-04 «Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα». 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ:  ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ – ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

Δ-1 ΚΑΛΤΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΑΠΟ ΦΑΗΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ   

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξαθάησ 

ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή ΣΠ1. 

 

 

Δ-2 ΒΑΘΜΗΓΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ   

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-01-05 «Βαζκίδεο θξεαηίσλ». 

 

 

Δ-3 ΧΛΖΝΧΔΗ ΠΗΔΔΧ ΑΠΟ ΧΛΖΝΔ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΡΔ 100  

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξαθάησ 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνδηαγξαθή  ΣΠ2. 

 

 

Δ-4 ΓΗΚΛΔΗΓΔ ΤΡΣΑΡΧΣΔ ΤΡΣΑΡΧΣΔ ΜΔ ΧΣΗΓΔ 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΣΔΠ  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02 «Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο». 

 

Δ-5 ΔΗΓΗΚΑ ΣΔΜΑΥΗΑ (ΚΑΜΠΤΛΔ, ΣΑΤ, ΤΣΟΛΔ, ΠΧΜΑΣΑ Κ.Λ.Π.) 

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξαθάησ 

ζπκπιεξσκαηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή ΣΠ1. 

 

 

Γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, νη ΔΣΔΠ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ ( www.ggde.gr) κε εκθαλέο πδαηνγξάθεκα ηεο ΓΓΓΔ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα 

επίζεκα εγθεθξηκέλα θείκελα  είλαη πξνζπειάζηκα απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΧΝ ΝΔΧΝ ΔΝΗΑΗΧΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΧΝ (ΝΔΣ) ΜΔ ΣΗ 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (ΔΣΔΠ) 

 

 

 

 

α/α Κωδικόρ άπθπος - ΝΔΣ 

 

Δίδορ επγαζίαρ 

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ 

"ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-"+ 

 ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

1 
ΤΓΡ 3.17 

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ ζε έδαθνο γαηώδεο-

εκηβξαρώδεο 02-04-00-00 

2 
ΤΓΡ 3.18.01 

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ ζε έδαθνο 

βξαρώδεο, ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ (κόλνλ κε 

θξνπζηηθό εμνπιηζκό)  02-04-00-00 

3 

ΤΓΡ 3.10.01.01 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο 

γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 κ. 

κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο γηα 

βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 08-01-03-01 

4 ΟΗΚ 20.20 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ ------------------------- 

5 
ΤΓΡ 5.08 

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν 

νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ 08-01-03-02 

6 
ΟΗΚ 20.10 

Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή 

θαηεδαθίζεσλ 02-07-02-00 

   ΟΜΑΓΑ Β: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

7 

ΟΗΚ 32.02.01 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη 

ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο  ρξήζε - Γηα 

θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

8 

ΟΗΚ 32.02.04 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη 

ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο  ρξήζε αληιίαο - Γηα 

θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

9 

ΟΗΚ 32.02.05 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη 

ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο - Γηα 

θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

10 ΟΗΚ 38.20.02 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο B500C 01-02-01-00 

11 ΟΗΚ 38.03 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 01-04-00-00 
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   ΟΜΑΓΑ Γ: ΜΟΝΩΔΙ ΤΓΡΑΙΑ  

12 ΟΗΚ 79.21 ηεγαλσηηθό κάδεο ζθπξνδέκαηνο   ------------------------- 

13 OIK 71. 22 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 03-03-01-00 

14 
ΟΗΚ 79.02 

Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο 

αζθαιηηθό γαιάθησκα   ------------------------- 

 ΟΜΑΓΑ Γ:  ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  - ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ 

15 ΤΓΡ 11.01.01 Καιύκαηα ρπηνζηδεξά, θνηλά -------------------------- 

16 ΤΓΡ 11.03 Βαζκίδεο από ρπηνζίδεξν 08-07-01-05 

17 ΤΓΡ 12.14.01.03 σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡΔ -------------------------- 

18 ΤΓΡ 13.03.01.01 Γηθιείδεο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο 08-06-07-02 

19 
ΤΓΡ 12.17.01 

Δηδηθά ηεκάρηα (θακπύιεο, ηαύ, ζπζηνιέο, πώκαηα 

θ.ιπ.) -------------------------- 
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ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΣΠ  1 
 

ΥΤΣΟΗΓΖΡΑ ΣΔΜΑΥΗΑ 
 

1. Ανηικείμενο 

Ζ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, βαζκίδσλ θαη άιισλ 
ρπηνζηδεξώλ ηεκαρίσλ γηα ην δίθηπν από : 

 θαηό ρπηνζίδεξν είηε 

 ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε (DUCTILE IRON) 
 
2. Ιζσύοςζερ Πποδιαγπαθέρ 

Σα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη είηε από θαηό ρπηνζίδεξν είηε από 
ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε (DUCTILE IRON) απνιύησο ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΔΝ 124. 
Άιιεο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο :  

ISO/R 185 Classification of grey cast iron Χπηνζίδεξνο κε γξαθίηε ζε ιέπηα 

ISO 1083 Spheroidal graphite or nodular graphite 
cast iron 

Χπηνζίδεξνο κε γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή 
κνξθή 

 
3. Ποιόηηηα σςηοζιδηπών ηεμασίων 

3.1. Γοκιμή ηύπος  
Θα πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ΔΛΟΣ ΔΝ124 δνθηκή ηύπνπ γηα ηα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα. 
Θα εθηειείηαη γηα δνθηκή έλα ηεκάρην ηπραία επηιεγόκελν αλά 50 νκνεηδή ηεκάρηα θαη νπσζδήπνηε έλα. 
3.2. Φαιόρ σςηοζίδηπορ 

3.2.1. Γενικά 

Ο ρπηνζίδεξνο ζα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο ηεο θαηεγνξίαο 200. 
Ζ αληνρή ηνπ ζε εθειθπζκό ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα νξηδόκελα ζηνλ Πίλαθα 1 ηεο Πξνδηαγξαθήο ISO 185 ζε δνθίκηα 
πνπ ρπηεύνληαη ζε ρσξηζηνύο ηύπνπο αιιά από ην ίδην κέηαιιν ρύηεπζεο πνπ ρπηεύνληαη ηα εμαξηήκαηα θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

Διάρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκό 200N/mm2 

θιεξόηεο  Δσο 210 BRINNEL 

Ζ ηνκή ζξαύζεσο ζα είλαη θαηά, ιεπηόθνθθνο, ππθλή θαη νκνηόκνξθνο. O ρπηνζίδεξνο ζα είλαη επηκειώο ρπηεπκέλνο 
θαη δελ ζα παξνπζηάδεη ξσγκέο ζπειαηώζεηο, θπζαιίδεο, ςπρξέο ζηαγόλεο ή έηεξα ειαηηώκαηα. Θα πξέπεη λα είλαη 
ηαπηνρξόλσο καιαθόο θαη αλζεθηηθόο λα είλαη επρεξώο θαηεξγάζηκνο δηα ηεο ξηλήο ή ηνπ θόπηε θαη εύθνιεο 
δηάηξεζεο.  
 

Σν πιηθό θαηά ηελ ρύηεπζε πξέπεη λα γεκίδεη πιήξσο ηα θαινύπηα ώζηε ε επηθάλεηα ηνπ λα είλαη απαιιαγκέλε 
ειαηησκάησλ. Απαγνξεύεηαη ε νπνηαδήπνηε εθ ησλ πζηέξσλ πιήξσζε θνηινηήησλ πνπ ηπρόλ ζα εκθαληζηνύλ κε 
μέλε ύιε. 
3.2.2. Γοκιμέρ 

3.2.2.1. Απιθμόρ δοκιμιών 

Γηα θάζε είδνο δνθηκήο ιακβάλεηαη ν αξηζκόο δνθηκίσλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

ΠΑΡTΙΔΑ ΑΡ.ΔΟΚΙΜΙΩΝ 

1-100 3 

101-200 4 

201-400 5 

401-800 7 

801-1500 10 

3.2.2.2. Γοκιμή εθελκςζμού 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ δελ πξέπεη λα είλαη θαηώηεξα από ηελ ειάρηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ηνπ πίλαθα 1 ηνπ 
ΗSO 185 γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ήηνη από ηελ ειάρηζηε ηηκή ησλ 200 N/mm

2
. Οη δηαζηάζεηο ησλ δνθηκίσλ 

θαίλνληαη ζηελ ίδηα Πξνδηαγξαθή (Πίλαθαο 4, ζρήκαηα 4 θαη 5)  
3.2.2.3. Δπαναληπηική δοκιμή 

Δάλ έλα δνθίκην αζηνρήζεη ζε έλα είδνο δνθηκήο ηόηε ε δνθηκή επαλαιακβάλεηαη ζε δπν άιια δνθίκηα. Αλ ην έλα από 
ηα δπν δνθίκηα αζηνρήζεη ε παξηίδα απνξξίπηεηαη. 
Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ κπνξνύλ λα αγλνεζνύλ ζε πεξίπησζε αλεπαξθώλ απνηειεζκάησλ πνπ δελ 
νθείινληαη ζηελ πνηόηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ αιιά νθείινληαη ζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

 Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ηνπ δνθηκίνπ ε ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο δνθηκήο 

 Δζθαικέλε πξνεηνηκαζία ησλ δνθηκίσλ 
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 Διαηηώκαηα ρύηεπζεο ζηα δνθίκηα 

ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ηα δνθίκηα κπνξνύλ λα εηνηκαζζνύλ γηα δνθηκή ύζηεξα από θόςηκν ή ηνξλίξηζκα.  
Σα απνηειέζκαηα ηεο επαλαιεπηηθήο δνθηκήο ζα αληηθαηαζηήζνπλ εθείλα ηεο αξρηθήο. 
3.3. Υςηοζίδηπορ ζθαιποειδούρ γπαθίηος (DUCTILE IRON) 
3.3.1. Γενικά 

Ο ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνύο γξαθίηνπ ζα είλαη ηεο θαηεγνξίαο 400-15 θαη νη κεραληθέο ηνπ ηδηόηεηεο ζα 
αληαπνθξίλνληαη πξνο εθείλεο ηνπ Πίλαθα 1 ηεο Πξνδηαγξαθήο ISO 1083 ζε δνθίκηα πνπ ρπηεύνληαη ζε ρσξηζηνύο 
ηύπνπο αιιά από ην ίδην κέηαιιν ρύηεπζεο πνπ ρπηεύνληαη ηα εμαξηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Διάρηζηε αληνρή ζε εθειθπζκό 400 N/mm2 

Διάρηζηε επηκήθπλζε (%) 15 

θιεξόηεο  130-180 BRINNEL 

3.3.2. Γοκιμέρ 

3.3.2.1. Απιθμόρ δοκιμίων 

Γηα θάζε είδνο δνθηκήο ιακβάλεηαη ν αξηζκόο δνθηκίσλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

ΠΑΡΣΙΔΑ ΑΡ.ΔΟΚΙΜΙΩΝ 

1-100 3 

101-200 4 

201-400 5 

401-800 7 

801-1500 10 

3.3.2.2. Γοκιμή εθελκςζμού 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ δελ πξέπεη λα είλαη θαηώηεξα από ηελ ειάρηζηε επηηξεπόκελε ηηκή ησλ 400 Ν/mm2.  
Γηαζηάζεηο δνθηκίσλ ζύκθσλα κε ηελ Πξνδηαγξαθή ISO 1083, ζρήκα 5. 
3.2.2.3. Δλάσιζηη επιμήκςνζη 

Γηα ηελ θαηεγνξία 400-15 ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ δελ πξέπεη λα είλαη θαηώηεξα από 15%.  
Ζ κέηξεζε γίλεηαη επί ηνπ δνθηκίνπ εθειθπζκνύ πξηλ θαη κεηά ηελ δνθηκή. 
3.3.2.4. Δπαναληπηική δοκιμή 

Δάλ έλα δνθίκην αζηνρήζεη ζε έλα είδνο δνθηκήο ηόηε ε δνθηκή επαλαιακβάλεηαη ζε δπν άιια δνθίκηα. Αλ ην έλα από 
ηα δπν δνθίκηα αζηνρήζεη ε παξηίδα απνξξίπηεηαη. 
Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ κπνξνύλ λα αγλνεζνύλ ζε πεξίπησζε αλεπαξθώλ απνηειεζκάησλ πνπ δελ 
νθείινληαη ζηελ πνηόηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ αιιά νθείινληαη ζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: 

 Δζθαικέλε ηνπνζέηεζε ηνπ δνθηκίνπ ή ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο δνθηκήο 

 Διαηησκαηηθή ρύηεπζε ή ειαηησκαηηθό ηνξλίξηζκα ηνπ δνθηκίνπ  

 Θξαύζε ηνπ δνθηκίνπ εθειθπζκνύ πέξαλ ηνπ ζεκείνπ κέηξεζεο 

 Διαηηώκαηα ρύηεπζεο ζην δνθίκην, εκθαλή κεηά ηελ ζξαύζε 

ε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ιακβάλεηαη λέν δνθίκην θαη ηα απνηειέζκαηα αληηθαζηζηνύλ εθείλα ηνπ ειαηησκαηηθνύ δνθηκίνπ.  
 

4. Καηηγοπίερ καλςμμαηων θπεαηίων  

Αλάινγα κε ηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο θαη’ειαρηζην: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΣΟΥΗ ΠΕΡΙΟΥΕ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Καηεγνξία Α15 1,50 Σόλσλ Γηα πεξηνρέο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ κόλνλ.  

Καηεγνξία Β125 12,50 « Γηα πεδόδξνκνπο , πεξηνρέο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ρώξνπο 
ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. 

Καηεγνξία C250 25,00 Σόλσλ Γηα πεξηνρέο δίπια ζην ξείζξν ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ δελ 
εθηείλνληαη πεξηζζόηεξν από 0.50 κέηξα κέζα ζην νδόζηξσκα 
ε/θαη πεξηζζόηεξν από 0.20 κέηξα κέζα ζην πεδνδξόκην  

Καηεγνξία D400 40,00 « Γηα θαηαζηξώκαηα νδώλ ( ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ 
πεδνδξνκίσλ θαη ρώξνπο ζηάζκεπζεο όισλ ησλ ηύπσλ 
νρεκάησλ 

Καηεγνξία Δ600 60,00 Σόλσλ Γηα πεξηνρέο πνπ εμαζθνύληαη κεγάια θνξηία αλά ηξνρό π.ρ. 
ιηκάληα, αεξνδξόκηα. 

Καηεγνξία F900 90,00 « Γηα πεξηνρέο πνπ εμαζθνύληαη ηδηαίηεξα κεγάια θνξηία αλά 
ηξνρό π.ρ. αεξνδξόκηα. 
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5. ήμανζη 

Κάζε ηεκάρην ζα θέξεη αλαγεγξακκέλα επί ηεο εκθαλνύο θαη κε εληνηρηδόκελεο όςεο κε αλάγιπθα ζηνηρεία ή 
αλάγιπθε ζήκαλζε ηα παξαθάησ:  

 Σελ έλδεημε ΔΛΟΣ ΔΝ 124 (σο έλδεημε ζπκθσλίαο κε ην Δπξσπατθό πξόηππν) 

 Σελ έλδεημε ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο (π.ρ. D400) ή ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο ησλ πιαηζίσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πνιιέο θαηεγνξίεο (π.ρ. D400-E600) 

 Σν όλνκα θαη/ε ην ζήκα ηαπηόηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο 

 Σν ζήκα ελόο Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο 

 Σν ινγόηππν (θαηά πεξίπησζε) ηνπ θνξέα εθόζνλ απαηηείηαη 
Ζ επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία ππάξρεη ε ζήκαλζε , πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεξή. 
 
6. Γιαζηάζειρ κιγκλίδων 

ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 124.  
 
7. Παπακολούθηζη ηηρ καηαζκεςήρ 

Ζ Τπεξεζία δηθαηνύηαη όπσο παξαθνινπζεί κε αληηπξόζσπό ηεο ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ εηδώλ θαη ειέγρεη ηα 
ρξεζηκνπνηνύκελα γηα ηελ θαηαζθεπή απηώλ πιηθά, ν δε αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε 
απηή θαη λα παξέρεη θάζε δηεπθόιπλζε γηα ηελ πιήξε πξαγκαηνπνίεζε ηεο. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία (2) δπν εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από θάζε 
ηκεκαηηθή ρύηεπζε γηα λα κπνξέζεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ θαηαζθεπή θαη λα πξνβεί ζηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ 
δνθηκίσλ. 
Σν δηθαίσκα απηό ηεο Τπεξεζίαο αζθνύκελν ή όρη, νπδόισο κεηώλεη ηηο επζύλεο ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ πνηόηεηα ησλ 
πιηθώλ ηελ πνηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη θάζε άιιε ππνρξέσζή ηνπ. 
 
8. Καηάζηαζη επιθάνειαρ - Έδπαζη καλςμμάηων 

Οη πάλσ επηθάλεηεο ησλ ρπηνζηδήξσλ ηεκαρίσλ ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηα νξηδόκελα ζρεηηθά ζην ΔΛΟΣ ΔΝ 124 

Οη επηθάλεηεο εδξάζεσο ησλ θαιπκκάησλ επί ησλ πιαηζίσλ απηώλ ζα είλαη απνιύησο επίπεδνη, ζε ηξόπν ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη έδξαζε ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα απηήο θαη λα κελ ηαιαληεύεηαη ην θάιπκκα θαη ε εζράξα. 
Οκνίσο ζα πξέπεη λα κελ ζθελώλνπλ ζηα πιαίζηα ηα θαιύκκαηα γηα λα είλαη επρεξήο ή αλύςσζε ηνπο. Ο έιεγρνο ζα 
γίλεηαη γηα θάζε ηεκάρην. Κάζε ηεκάρην ειαηησκαηηθό σο πξνο ηελ έδξαζε ζα απνξξίπηεηαη ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ. 
 
9. Γιάηαξη αζθαλίζεωρ - Υαλάπωμα και αθαίπεζη καλςμμάηων  
Σα θαιύκκαηα θξεαηίσλ ηεκαρίσλ ζα θέξνπλ εθόζνλ ηνύην δεηεζεί από ηελ Τπεξεζία, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή, 
δηάηαμε αζθαιίζεσο ηνπο.  
Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ηξόπνο γηα ην απνηειεζκαηηθό ραιάξσκα ησλ θαιπκκάησλ πξηλ λα ζεθσζνύλ θαη γηα 
ηελ αζθαιή αθαίξεζε ηνπο. Απηό ζα επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειε ζρεδίαζε ησλ θνηισκάησλ θαη ησλ νπώλ γηα ηα 
θιεηδηά. 
 
10. Δπιμέηπηζη 

Σα ρπηνζηδεξά ηεκάρηα ζα επηκεηξνύληαη ζε ρηιηόγξακκα (ργξ.) βάξνπο ηεκαρίσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ.  
Θα ειέγρνληαη νη δηαζηάζεηο λα κελ είλαη κεγαιύηεξεο από ηηο εγθεθξηκέλεο θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηόθνιιν δπγίζεσο 
κεηά από ηελ δύγηζή ηνπο. 
Δάλ νη δηαζηάζεηο ησλ ρπηνζηδεξώλ ηεκαρίσλ είλαη κεγαιύηεξεο από απηέο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ή πνπ έρνπλ 
νξηζζεί από ηελ επίβιεςε γίλνληαη δεθηέο εάλ δελ παξαβιάπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, όπσο γηα ηελ επηκέηξεζε 
ππνινγίδεηαη ην βάξνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο θαλνληθέο θαη εγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ. 
Οη δαπάλεο όισλ ησλ δνθηκώλ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεηαη γηα ηνλ αξηζκό ρηιγξ. πνπ επηκεηξήζεθε ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο 
αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο γηα θάζε θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπκβαηηθό ηηκνιόγην.  
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ρπηνζηδεξώλ απηώλ θαηαζθεπώλ 
είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ ηηκή κνλάδνο επξύηεξεο εξγαζίαο (π.ρ. θξεαηίνπ, αγσγνύ ) θ.ι.π. ) , δελ επηκεηξείηαη νύηε 
πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ (ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 13  

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΣΠ  2 

 

ΑΓΧΓΟΗ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ HDPE  ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΧΝ HDPE ΤΦΖΛΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ 
 
1. Γενικά  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ από πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο 
(HDPE). Ζ ειάρηζηε απαίηεζε ζε αληνρή ζηελ εζσηεξηθή πίεζε θαη ζηνλ ρξόλν είλαη: 50 ρξόληα δσήο ζηνπο 20

ν
 C. 

 
2. Ππώηη ύλη 

2.1. Ιδιόηηηερ ππώηηρ ύληρ 

Ζ πξώηε ύιε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θαηαζθεπή ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ HDPE γηα 
δηαθίλεζε πόζηκνπ λεξνύ, ζύκθσλα κε απηά πνπ νξίδνληαη θαηά DIN8075 (Μάηνο 1987). 
Ζ νλνκαζηηθή ππθλόηεηα ηεο πξώηεο ύιεο, κεηξεκέλε ζε ζεξκνθξαζία 23

ν
C ζα είλαη 0,942 έσο 0,952 gr/cm

3
. 

Γελ επηηξέπεηαη θακία πξνζζήθε πξνζζέησλ ζηελ πξώηε ύιε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ. 
Ο δείθηεο ξνήο (Melt flow index) ηεο πξώηεο ύιεο κεηξεκέλνο ζύκθσλα κε ην DIN53375, ζα είλαη MFI 190/5 = 0,4 
έσο 1,0 gr/10 min. 
Ζ επηηξεπόκελε ηάζε ηνηρώκαηνο (ζ) ηεο πξώηεο ύιεο ζα είλαη κεγαιύηεξε από 5 MPα. 
2.2. Πιζηοποιηηικά ππώηηρ ύληρ 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη πξηλ ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ζα παξαδνζεί από ηνλ αλάδνρν 
πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό θαζώο θαη ε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Διιεληθή γιώζζα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο 
πξώηεο ύιεο ζην νπνίν ζα θαίλεηαη ε ζύλζεζή ηεο, ε νλνκαζηηθή ηεο ππθλόηεηα, ν δείθηεο ξνήο (Melt flaw index), ε 
ηάζε εθειθπζκνύ ζην όξην δηαξξνήο, ε ηάζε ζξαύζεο θαη νη αληίζηνηρεο επηκεθύλζεηο, θαζώο θαη ε ηάζε ζ. 
Δπίζεο ζα πξνζθνκίδεηαη πξσηόηππν πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ηνπ πιηθνύ γηα πόζηκν λεξό από έγθπξν 
Οξγαληζκό, θαζώο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 
Ζ Δπηβιέπνπζα Αξρή κέζα ζε πέληε εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ ππνβνιή ζα δώζεη έγγξαθε απνδνρή ή 
ηεθκεξησκέλε απόξξηςε ηεο πξώηεο ύιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ. 
 
3. ωλήνερ 

3.1. Υαπακηηπιζηικά ζωλήνων 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη ΜΠΛΔ ρξώκαηνο θαη ζα θαηαζθεπαζηνύλ όζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο θαηά DIN8074. Οη έιεγρνη 
ζα γίλνπλ θαηά DIN8075. 
3.2. Έλεγσοι και δοκιμέρ ζωλήνων 

ηνπο παξαγόκελνπο ζσιήλεο ζα γίλνπλ όινη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην DIN8075, όπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ ζπλέρεηα. 
Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζεί ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ θαη ηνπο εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο είηε 
κε ην δηθό ηεο πξνζσπηθό είηε αλαζέηνληαο ηελ εξγαζία απηή ζε θαηάιιειν ύκβνπιό ηεο. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη κε έγγξαθό ηνπ ηελ Τπεξεζία γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο παξαγσγήο ησλ 
ζσιήλσλ, ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο ελσξίηεξα. 
3.2.1. Έλεγσορ διαζηάζεων και Ανοσών 

α. Θα εμεηαζζνύλ ηα άθξα, νη ηνκέο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη θάζεηεο ζηνλ ζσιήλα. 
β. Θα ειέγρεηαη νπηηθά ζην θσο όιε ε παξαγόκελε πνζόηεηα ζσιήλσλ. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ειεύζεξνη 
θπζαιίδσλ, θελώλ ή αλνκνηνγελεηώλ. Σν ρξώκα ηνπο πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθν ζε όιν ην κήθνο. 
επίζεο ε επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη ιεία εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ρσξίο απιαθώζεηο θαη εζνρέο ή 
εμνρέο. 
γ. Θα ειεγρζνύλ νη δηαζηάζεηο θαη νη επηηξεπόκελεο αλνρέο, πνπ πξνβιέπεηαη από ην DIN 8074, κε βάζε ηνλ ηξόπν 
πνπ θαζνξίδεηαη ζην DIN 8074 (πηλ. 1). 
Σέηνηνη έιεγρνη (καθξνζθνπηθνί θαη έιεγρνη δηαζηάζεσλ) ζα γίλνληαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία 
απόθιηζεο. Σν απνηέιεζκα θάζε ειέγρνπ ζα θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθό έληππν θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ ππεύζπλν 
παξαγσγήο θαη ηνλ εθπξόζσπν ηεο Τπεξεζίαο, εθόζνλ είλαη παξώλ. Παξαρζέληεο ζσιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο από ηα πξνβιεπόκελα ζην DIN8074 ζα απνξξίπηνληαη. 
Θα ειέγρεηαη επίζεο θαη ε ovalite ησλ ζσιήλσλ κε ηνπο εμήο πεξηνξηζκνύο : 

 - Γηα ζσιήλεο ζε θνπινύξα Max D = 1.06 Dor 

 - Γηα επζύγξακκνπο ζσιήλεο Max D = 1.02 Dor όπνπ Dor = νλνκαζηηθή δηάκεηξνο. 
3.2.2. Γοκιμέρ Ανηοσήρ 

ηελ ζπλέρεηα γηα ηνλ έιεγρν αληνρήο ηνπ ζσιήλα, ζα γίλνπλ νη πξνβιεπόκελεο δνθηκέο από ην DIN8075, δειαδή 
έιεγρνο αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε θαη έιεγρνο κεηαβνιήο θαηά ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία, θαζώο θαη έιεγρνο 
δνθηκίσλ ζε εθειθπζκό κέρξη ζξαύζε, όπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ. 
ε πεξίπησζε απνηπρίαο από ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο, ζα απνξξίπηεηαη όιε ε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή παξαρζείζα 
πνζόηεηα ζσιήλσλ ηεο ίδηαο δηακέηξνπ πνπ ζα ππνζηνύλ ηνπο δύν ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ην DIN8075, ζα 
έρνπλ πην πξηλ ππνζηεί squeeze-off θαη rerounding, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 3.2.3. 
Οη έιεγρνη απηνί ζα γίλνπλ κία θνξά γηα θάζε δηάκεηξν θαη θάζε κεραλή παξαγσγήο. 
ε πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε ζηακάηεκα θαη εθ λένπ μεθίλεκα θάπνηαο κεραλήο ζα γίλεηαη επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ γηα 
ηνλ παξαγόκελν ζσιήλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε παξαγσγή ηνπ ζσιήλα ζε θάπνηα κεραλή ζπλερηζηεί πέξαλ ησλ 170 σξώλ, νη έιεγρνη ζα 
επαλαιακβάλνληαη κε ηελ ζπκπιήξσζε θάζε 170 σξώλ ζπλερνύο παξαγσγήο. 
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ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλεηαη αμηόινγε απόθιηζε κεηαμύ δηαδνρηθώλ δνθηκίσλ ζε εθειθπζκό (πεξηγξάθεηαη 
παξαθάησ), νη έιεγρνη απηνί επαλαιακβάλνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κεραλή θαη δηάκεηξν πνπ δηαπηζηώζεθε ε 
απόθιηζε. 
3.2.3 Γοκιμή squeeze-off 

Οη ππό πξνκήζεηα ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ squeeze-off. Ζ δνθηκή ζα 
αθνινπζήζεη ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο : 
3.2.3.1 Μησάνημα 

Σν κεράλεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα είλαη ζύκθσλν κε ηα δηεζλή standards θαη νπσζδήπνηε ζα εμαζθαιίδεη ηελ 
ζύζθημε ζην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ. 
3.2.3.2 Γοκίμιο 

Σν δνθίκην ζα έρεη ειάρηζην ειεύζεξν κήθνο νθηώ (8) θνξέο ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα. 
3.2.3.3 Γιαδικαζία 

Ο ζσιήλαο ζα ηνπνζεηεζεί ζε ρώξν κε ζεξκνθξαζία +0 έσο 5νC, γηα κηα ειάρηζηε πεξίνδν δέθα (10) σξώλ. ε 
ρξνληθό δηάζηεκα 10 min θαη ελώ ην δνθίκην ζα βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 0 έσο 5

ν
C, ζα ζπζθηρζεί ζην θέληξν ηνπ 

δνθηκίνπ κε ην εηδηθό κεράλεκα squeeze-off. Σν δνθίκην ζα παξακείλεη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε γηα 60 min, θαηόπηλ ζα 
επαλαθεξζεί ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κε ηελ βνήζεηα εηδηθνύ εξγαιείνπ re-rounder γηα 30 min. ηελ ζπλέρεηα ην 
δνθίκην ζα ειεγρζεί θαηά ην DIN8075 ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.2.2. 
3.2.4 Γοκιμή ζε εθελκςζμό μέσπι θπαύζη 

Ζ δνθηκή απηή απνζθνπεί ζηελ επηβεβαίσζε ηεο νκνηνγέλεηαο ηεο παξαγσγήο θαη ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά 
πνπ ζπκπιεξώζεθαλ 24 ώξεο παξαγσγήο: 
Ο αξηζκόο ησλ δνθηκίσλ ηνπ θάζε ειέγρνπ ζα είλαη : 

 3 γηα ηνλ ζσιήλα Φ.32 

 5 γηα κεγαιύηεξεο δηακέηξνπο 

Οη δηαζηάζεηο ησλ δνθηκίσλ ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
 

Φ. ΩΛΖΝΑ ΜΖΚΟ Α (mm) ΠΛΑΣΟ Β (mm) Φ.ΟΠΖ D 

 

32 160   

63 160 20 10 

90 160 20 10 

110 160 20 10 

125 160 30 15 

160 160 30 15 

225 160 30 15 

Σα δνθίκηα ζα θνπνύλ έηζη ώζηε λα ππάξρεη θαλνληθή θαηαλνκή ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζσιήλα. 
Πξηλ ηνλ έιεγρν ζα παξακείλνπλ 1 ώξα ζε κπάλην 18-22

ν
 C ν δε έιεγρνο ζα γίλεη ακέζσο κεηά ην κπάλην. 

Ζ ηαρύηεηα θαηά ηνλ έιεγρν ζα είλαη 25 mm/sec. 
Θα πεξηγξάθεηαη ε ηάζε ζξαύζεο θαη ε επηκήθπλζε θαηά ηελ ζξαύζε. 
ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεηαη αμηνιόγεζε, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη αμηόινγε απόθιηζε από ηα δεδνκέλα ησλ 
δνθηκίσλ, πνπ θόπεθαλ, καδί κε ηα δνθίκηα, πνπ ππέζηεζαλ θαηά ηνπο DIN8075 ειέγρνπο αληνρήο γηα λα δηαπηζησζεί 
αλ απαηηείηαη ή όρη επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ απηώλ (αληνρή ζε εζσηεξηθή πίεζε - κεηαβνιή κεηά από ζεξκηθή 
επεμεξγαζία). 
Σν κέγεζνο ηεο απόθιηζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη αμηόινγε ζα ζπκθσλεζεί κεηαμύ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ηνπ αλαδόρνπ. 
3.2.5 Μέηπηζη MFI 

Μηα θνξά γηα θάζε κεραλή παξαγσγήο θαη γηα θάζε λέν μεθίλεκα ηεο κεραλήο ζα κεηξεζεί ην MFI ηνπ παξαγόκελνπ 
ζσιήλα. Σν MFI 190/5 ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα έρεη απόθιηζε κεγαιύηεξε από 0,2 gr/10 min από ην αληίζηνηρν 
MFI 190/5 ηεο πξώηεο ύιεο. 
Ο ανάδοσορ οθείλει να έσει εξαζθαλίζει για ηοςρ ελεγκηέρ ηηρ Τπηπεζίαρ ελεύθεπη ππόζβαζη ζηοςρ σώποςρ 
παπαγωγήρ και αποθήκεςζηρ ηων ζωλήνων και διεςκόλςνζη για ηην διενέπγεια ηων μεηπήζεων και ηων 
δοκιμών, πος αναθέπονηαι πιο κάηω. 
3.2.6 Μέηπηζη Σπασύηηηαρ 

Ο έιεγρνο ηεο ηξαρύηεηαο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ζα γίλεηαη αλά 4σξν θάζε κεραλήο παξαγσγήο, ζε θάζε λέν 
μεθίλεκα ηεο κεραλήο θαη επηπιένλ όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο κεηά από καθξνζθνπηθό έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα 
παξαγσγήο. 
Ζ ηξαρύηεηα δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0,05 ριζη. θαη ζα κεηξάηαη θάζεηα ζηνλ δηακήθε άμνλα ηνπ αγσγνύ. 
ε πεξίπησζε απόθιηζεο κεγαιύηεξε ηνπ 50% πξνο ηα πάλσ δειαδή εάλ ε ηξαρύηεηα βξεζεί κεγαιύηεξε ηνπ 0,075 
ριζ. ε παξαρζείζα πνζόηεηα κεηά ηελ ηειεπηαία ζσζηή κέηξεζε ζα απνξξίπηεηαη. 
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4. Δπγαζηήπιο Δλέγσων 

Όινη νη παξαπάλσ έιεγρνη ζα γίλνπλ ζε εξγαζηήξην θνηλήο απνδνρήο παξνπζία ησλ εθπξνζώπσλ ηεο Τπεξεζίαο Σα 
έμνδα ησλ ειέγρσλ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ησλ ζσιήλσλ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ.  
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζα ππνβιεζνύλ ζηελ Τπεξεζία ζε θαηάιιειν πηζηνπνηεηηθό θαηά DIN 50049. 
Πέξαλ ησλ πηζηνπνηεηηθώλ, πνπ ζα εθδνζνύλ θαη ζα θαιύπηνπλ όινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζα γίλνπλ 
ζηελ Τπεξεζία ζα δνζνύλ θαη όιεο νη κεηξήζεηο πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ζηελ δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ. 
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο θαη εθείλσλ ησλ Πξνδηαγξαθώλ 
DIN ηζρύνπλ νη όξνη πνπ πξνβιέπνπλ απζηεξόηεξνπο ειέγρνπο θαη παξέρνπλ πςειόηεξν βαζκό αζθάιεηαο. 
 
5. Μήκη ωλήνων 

Σα κήθε ησλ επζύγξακκσλ ζσιήλσλ ζα είλαη 6 έσο 12 κ. γηα επζύγξακκνπο ζσιήλεο, θαη 50 έσο 100κ. γηα ηνπο 
ζσιήλεο ζε ξνιό. 
Δηδηθά γηα ην ξνιό ην κήθνο κπνξεί λα είλαη θαη κεγαιύηεξν. 
 
6. ςζκεςαζία ωλήνων 

Οη ζσιήλεο θαηά ηελ κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη απνζήθεπζε ζα είλαη ηαπσκέλνη κε ηάπεο αξζεληθέο από LDPE θαη 
ζα είλαη ζπζθεπαζκέλνη (1κ. Υ 1κ. Υ ην κήθνο) θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ λα κπνξνύλ λα απνζεθεύνληαη θαζ’ ύςνο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ νη αγσγνί βξίζθνληαη ζε θνπινύξεο ηόηε ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζα ηζνύηαη κε ηελ νλνκαζηηθή 
δηάκεηξν επί 20 θνξέο. 
 
7. ήμανζη ωλήνων 

Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δύν (2) ζεηξέο ζήκαλζεο ρξώκαηνο ιεπθνύ αληηδηακεηξηθά ηππσκέλεο αλά κέηξν κήθνπο 
ζσιήλα, πνπ ζα έρνπλ ηελ εμήο κνξθή : 
ΦΟΡΔΑ ΔΡΓΟΤ... ΩΛΖΝΑ HDPE/ΦΑΑΥΒΒ PN 10  XXXX=YYYY=ΕΕΕΕ=ΡΔ 100, όπνπ  
- HDPE = πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλόηεηαο 

- ΦΑΑΧΒΒ = εμσηεξηθή δηάκεηξνο Χ πάρνο ηνηρώκαηνο 

- PN 10 = νλνκαζηηθή πίεζε 

- XXXX = όλνκα θαηαζθεπαζηή 

- YYYY = ρξόλνο παξαγσγήο από ηελ κία πιεπξά θαη αύμσλ αξηζκόο κήθνπο ζσιήλα από ηελ αληηδηακεηξηθή 
- ΕΕΕΕ = ηα εθαξκνδόκελα πξόηππα γηα ηελ παξαγσγή θαη δνθηκαζία ησλ ζσιήλσλ απηώλ θαη γηα ηνλ έιεγρν απηώλ 
- ΡΔ = ε θαηάηαμε ηεο πξώηεο ύιεο 

 
8. Δξαπηήμαηα Πολςαιθςλενίος 

Σα εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ρξώκαηνο καύξνπ ή κπιε MRS 10, ζα 
είλαη θαηάιιεια γηα ζύζηεκα ζπγθόιιεζεο κε ειεθηξνκνύθα θαη ζπλεξγάζηκα κε ζσιήλα πνπ ζα θηηαρηεί κε βάζε 
ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ ΡΔ. 
Οη δηαζηάζεηο, ην πάρνο ηνηρώκαηνο θαη νη αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη ηέηνηεο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ζπλεξγαζηκόηεηα κε ηνπο ζσιήλεο, ε θαιή πνηόηεηα ηεο ζπγθόιιεζεο θαζώο θαη ε ηήξεζε κεηά ηελ ζπγθόιιεζε. 
ηηο πξνζθνξέο, εθ΄ όζνλ δεηείηαη , ζα αλαθέξνληαη ζαθώο ν ηύπνο, ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία, νη δηαζηάζεηο θαη νη 
αλνρέο ησλ εμαξηεκάησλ θαη ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζηνπο θαηαιόγνπο πνπ ζα είλαη ζπλεκκέλνη ζηελ πξνζθνξά. 
Σα εμαξηήκαηα θαηά ηελ παξάδνζή ηνπο ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ θαη ειέγρσλ πνπ ζα θαιύπηνπλ 
ηα εμήο : 

- Ολνκαζηηθή ππθλόηεηα πξώηεο ύιεο 

- Ολνκαζηηθή ππθλόηεηα πιηθνύ πνπ πάξζεθε από έηνηκν εμάξηεκα. 

- Μέηξεζε δείθηε ξνήο πξώηεο ύιεο 

- ύλζεζε πξώηεο ύιεο 

- Αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε (ηεζη 170 σξώλ) 

- Μεηαβνιώλ κεηά από ζεξκηθή επεμεξγαζία 

- Μέηξεζεο δηαζηάζεσλ θαη αλνρώλ 

Δπίζεο ζα αλαγξάθεηαη πάλσ ζε θάζε εμάξηεκα ε ζεξκνθξαζία , ε ηάζε θαη ν ρξόλνο ζπγθόιιεζεο. 
Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξνέξρνληαη από δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε δνθίκηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο 
παξαγσγήο ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν. Δπί πιένλ εθηόο από ηα παξαπάλσ 
πηζηνπνηεηηθά, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθό γηα όια ηα πιηθά από Οξγαληζκό Γηαπίζηεπζεο ή από 
αλαγλσξηζκέλν Ηλζηηηνύην Γεκόζην ή Ηδησηηθό πεξί ηεο θαηαιιειόηεηάο ηνπο γηα δίθηπα ύδξεπζεο. 
 

Ζ Τπεξεζία γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επαλαιάβεη ηνπο ειέγρνπο ζε εξγαζηήξην 
ηεο αξεζθείαο ηεο. 
Δπίζεο ζα δνζεί πηζηνπνηεηηθό αληνρήο ζε εζσηεξηθή πίεζε (10.000 σξώλ) πνπ ζα πξνέξρεηαη από δνθίκηα ηεο ίδηαο 
ζρεδίαζεο θαη δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κε απηά πνπ ζα παξαδνζνύλ ζηελ Τπεξεζία. 
ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη νη πξνδηαγξαθέο, ησλ νπνίσλ ηηο απαηηήζεηο πιεξνύλ ηα ζπγθεθξηκέλα εμαξηήκαηα, 
έζησ θαη αλ νη πξνδηαγξαθέο απηέο βξίζθνληαη ζε θάζε πξνζρεδίνπ θαη ζα επηζπλάπηνληαη κε ηελ πξνζθνξά. 
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ησλ εμαξηεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ζε εξγαζηήξην θνηλήο απνδνρήο. 
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9. Γιαδικαζία ζςγκόλληζηρ αγωγών ΡΔ  
9.1 Πεπιγπαθή επγαζίαρ ζςγκόλληζηρ 

Σα εμαξηήκαηα ηνπ πνιπαηζπιελίνπ πξηλ ηελ δηαδηθαζία ζπγθόιιεζεο δελ πξέπεη λα εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 35

ν
 C. 

Γεληθόηεξα γηα λα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα κηα θαιή ζπγθόιιεζε, πξέπεη ν αλάδνρνο λα δώζεη κεγάιε πξνζνρή ζηα 
πην θάησ ζεκεία:  
Ζ ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγσγνύ θαη ησλ εμαξηεκάησλ λα βξίζθεηαη κεηαμύ 0ν C έσο 35

ν
 C θαη κόλν ηόηε 

λα πξαγκαηνπνηνύκε ζπγθνιιήζεηο ΡΔ κε ΡΔ. 
Σν θόςηκν ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ λα είλαη πάληα θάζεηα πξνο ηνλ δηακήθε άμνλα θαη λα έρνπκε κία ινμνηόκεζε ηεο 
ηάμεο ησλ 50 πξνο ηα έμσ. 
Να θαζαξίδνπκε κε έλα ζηεγλό θαη θαζαξό παλί ηηο πξνο ζπγθόιιεζε επηθάλεηεο. 
Να μύλνπκε πξνζεθηηθά όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνύ, πάλσ ζηελ νπνία ζα ζπγθνιιεζνύλ ηα εμαξηήκαηα ζε κήθνο 
ιίγν κεγαιύηεξν από ην κήθνο ηεο ειεθηξνκνύθαο. 
Γηα ζύλδεζε ζέιιαο παξνρήο ή ζέιιαο επηζθεπήο, ην κήθνο ηνπ αγσγνύ, πνπ μύλνπκε, είλαη ιίγν κεγαιύηεξν από ην 
πιάηνο ηεο ζέιιαο, ζπλήζσο θαηά 150 ριζη. 
Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε πάληνηε εξγαιείν μπζίκαηνο θαη όρη καραίξη. Σν μύζηκν γίλεηαη κε παξάιιειεο θηλήζεηο 
πξνο ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνύ θαη πάληα ρσξίο δηαθνπή. 
Πξώηα λα ειέγρνπκε ην εζσηεξηθό ησλ εμαξηεκάησλ λα είλαη θαζαξό θαη λα θαζαξίδνπκε ηελ μπζκέλε επηθάλεηα ηνπ 
αγσγνύ, ρξεζηκνπνηώληαο εμαηκηδόκελν δηαιύηε (ηξηρισξναηζπιέλην) θαη θαζαξό ραξηί. 
Σνπνζεηνύκε θάπνην εξγαιείν ζηαζεξνπνίεζεο (clamp) ηθαλό λα επζπγξακκίδεη ηα άθξα ηνπ αγσγνύ θαηά ηελ 
ζπγθόιιεζε θαη λα θξαηά ηνλ αγσγό κε ηελ ειεθηξνκνύθα ειεύζεξν από πηέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγθόιιεζεο 
(ηήμεο) θαη ηελ πεξίνδν ςύμεο. 
Πξέπεη λα πξνβιέςνπκε ώζηε λα κελ κεηαθηλεζνύλ νη αγσγνί νύηε ηα εμαξηήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ςύμεο. 
Αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία, ν ρξόλνο ςύμεο ηεο ειεθηξνκνύθαο θπκαίλεηαη από 10 ιεπηά γηα Φ.20 ριζη. 
έσο 30 ιεπηά γηα Φ.225 ριζη., γηα ζέιιεο γεληθά απαηηνύληαη 15 ιεπηά. 
ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ζπγθόιιεζεο ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ αλάινγν ζρεηηθό έληππν 
θαη ππνγξάθεηαη από ηελ Τπεξεζία θαη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό. 
 

Γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα γίλεη απηόκαηε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζπγθόιιεζεο κέζσ ηεο ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο θαη 
ζα είλαη ηα εμήο : 
1. Κσδηθόο έξγνπ 

2. Κσδηθόο εμαξηήκαηνο 

3. Κσδηθόο ηερλίηε 

4. Ζκεξνκελία εξγαζίαο 

5. Ώξα εξγαζίαο 

6. Αύμνληαο αξηζκόο ζπγθόιιεζεο 

7. Γηάκεηξνο αγσγνύ 

8. Δίδνο εμαξηήκαηνο 

9. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

10. Χξόλνο ζπγθόιιεζεο 

11. Καηαγξαθή ζηελ κλήκε ηνπ κεραλήκαηνο ηπρόλ δηαθνπήο ηεο ζπγθόιιεζεο 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηα δεηνύκελα ζηνηρεία θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
Ζ ιήςε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζπγθόιιεζεο κε ππνινγηζηή P.C. 
θαη λα απνδίδεη ηηο απνζεθεπόκελεο ππνζηεξηδόκελν κε ην απαηηνύκελν software. 
9.2 ΔΛΔΓΥΟ ΤΓΚΟΛΛΗΔΩΝ ΚΑΙ ΓΟΚΙΜΩΝ 

Σα δίθηπα δηαλνκήο πόζηκνπ λεξνύ από αγσγνύο ΡΔ θαηαζθεπάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγνύλ ζε πίεζε κέρξη θαη 10 bar. 
Δπνκέλσο όινη νη έιεγρνη θαη ηα ηεζη πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζρέζε κε ηα 10 bar. 
Γηα λα έρνπκε έλα θαιό απνηέιεζκα από ηνλ έιεγρν, πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε ηνλ κεγάιν ζπληειεζηή ζεξκηθήο 
δηαζηνιήο θαη είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηώζνπκε όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηεζη ζηεγαλόηεηαο, ε ζεξκνθξαζία δελ 
πξέπεη λα ελαιιάζζεηαη ζεκαληηθά. 
 
10. ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΣΟΥΗ 

Σν ηεζη αληνρήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 12 bar θαη δηαξθεί δύν (2) ώξεο.To απνηέιεζκα ηνπ ηεζη ειέγρεηαη από 
καλόκεηξα θαη αλ ε απόιπηε πηώζε ηεο πίεζεο είλαη κηθξόηεξε από 10 mbar, ηόηε ν έιεγρνο ζεσξείηαη 
ηθαλνπνηεηηθόο. 
 
11. ΔΛΔΓΥΟ ΣΔΓΑΝΟΣΗΣΑ 

Μεηά ην ηεζη πίεζεο θαη αλ ην απνηέιεζκα ηνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθό , ε πίεζε πέθηεη κεηαμύ 3 bar έσο 5 bar , 
ηνπιάρηζηνλ γηα 48 ώξεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ηεζη ειέγρεηαη θαη πάιη από καλόκεηξα. 
 
12. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Γηα θάζε ηκήκα ηνπ δηθηύνπ, πνπ ζα ειέγρεηαη, ζα ζπληάζζεηαη πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ, ζην νπνίν ζα θαίλεηαη εάλ ην 
ηεζη είρε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ή όρη. Δάλ όρη, ςάρλνληαη νη δηαθπγέο θαη επηζθεπάδνληαη, γίλεηαη επαλέιεγρνο 
θ.ν.θ. κέρξη ην απνηέιεζκα λα είλαη ηειείσο ηθαλνπνηεηηθό. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ δελ επηηξέπεηαη θακία πηώζε πίεζεο θαη ζα ειέγρεηαη από θαηαγξαθηθό καλόκεηξν. 
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Σν πηζηνπνηεηηθό ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό θαη παξαδίδεηαη ζηελ Γηεπζύλνπζα 
Αξρή. 
 
13. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΣΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ ΣΟ 
ΥΑΝΣΑΚΙ 
13.1 ΚΔΝΣΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 
13.1.1 Δπιλογή Γιαδπομήρ 

Ζ δηαδξνκή ησλ θεληξηθώλ αγσγώλ ζρεδηάδεηαη, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ έιεγρν γηα ηνλ εληνπηζκό ζσιήλσλ θαη 
θαισδίσλ άιισλ Οξγαληζκώλ, από ζρέδηά ηνπο, από επηθαλεηαθή έξεπλα, δνθηκαζηηθέο ηνκέο όπνπ ππάξρεη αλάγθε 
θαη ηελ δπλαηόηεηα θάκςεο ηνπ ζσιήλα ΡΔ θαηά ηελ θαηαβίβαζή ηνπ κέζα ζην ραληάθη ζηα ζεκεία αιιαγήο ηεο 
δηαδξνκήο ηνπ όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θακπύιε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αθηίλα θάκςεο ζα είλαη έσο 30 θνξέο ε 
εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ αγσγνύ ΡΔ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 20

ν
C. 

Πίλαθαο Δπηηξεπόκελεο Κάκςεο Αγσγώλ ΡΔ 

ΔΞ.ΓΗΑΜ. : Φ.63 Φ.90 Φ.110 Φ.125 Φ>/160  

ΑΚΣΗΝΑ (m): 1,90 2,70 3,30 3,75 Χξεζηκνπνηείηαη θακπύιε 

Όηαλ δελ κπνξνύκε ιόγσ εκπνδίσλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θακππιόηεηα πνπ δίλεη ν ΠΗΝΑΚΑ, ηόηε 
ρξεζηκνπνηνύκε εμάξηεκα θακπύιεο. Δπίζεο, ε αθηίλα (κ.) απμάλεηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία πέθηεη ρακειόηεξα από 
ηνπο 20

ν
 C. 

13.1.2 Υαπακηηπιζηικά οπύγμαηορ 

Σν πιάηνο θαη ην βάζνο ηνπ νξύγκαηνο θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην. Σα ηνηρώκαηα ηνπ ραληαθηνύ πξέπεη λα είλαη 
θαηαθόξπθα θαη πάληα απαιιαγκέλα από θάζε πιηθό ή αληηθείκελν ηθαλό λα θαηαζηξέςεη αθόκε θαη λα ραξάμεη ηνλ 
αγσγό, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ην δάπεδν ηνπ ραληαθηνύ. 
Δπεηδή ν ζπλδπαζκόο ηνπ είδνπο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ πιηθνύ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, είλαη παξάγνληαο γηα ηελ 
θαιή ππνζηήξημε ηνπ αγσγνύ, ην πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ππόβαζε (καμηιάξη) θαη ηελ αξρηθή επίςσζε, 
πξέπεη λα είλαη ζηαζεξά θαη ή ζπλεθηηθά. 
Ζ ππόβαζε πξέπεη λα παξέρεη νκνηόκνξθε ππνζηήξημε θάησ από ηνλ αγσγό θαη θαιή επζπγξάκκηζε ηνπ αγσγνύ, 
ώζηε λα απνθεύγνληαη ζηθσληζκνί. Σν πάρνο ηεο ππόβαζεο πξέπεη λα είλαη 0,10 κ. γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 
13.1.3 Ποιόηηηα Αποκαηάζηαζηρ Υανηακιού 

Ζ ππόβαζε πξέπεη λα ζπκπηέδεηαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνύ θαη πνηέ ην πάρνο ηεο λα κελ είλαη κηθξόηεξν 
από 0,10 κ. κεηά ηελ ζπκπίεζε. 
Ζ αξρηθή επίρσζε ζπκπηέδεηαη ζε δύν (2) ζηξώζεηο. Ζ πξώηε ζηξώζε ζπκπίεζεο είλαη από ηα 3/4 ηνπ αγσγνύ θαη 
θάησ, ελώ ε δεύηεξε ζηξώζε από ηα 3/4 ηνπ αγσγνύ θαη άλσ θαη κέρξη 0,20 ή 0,30 κ. 
Ζ ηειηθή επίρσζε γίλεηαη ζε ζηξώζεηο ησλ 0,30 κ. θαη κε παξάιιειε δηαβξνρή ησλ πιηθώλ επίρσζεο, όπνπ ρξεηάδεηαη. 
Ζ ηειηθή επίρσζε ζπκπιεξώλεηαη κέρξη ηεο ζηάζκεο ησλ -0,05 ριζη. από ηελ άζθαιην θαη ην πιηθό ηεο είλαη 3Α, ελώ 
ζην πεδνδξόκην ε ηειηθή επίρσζε κέρξη ηεο ζηάζκεο -0,18 ριζη. από ηελ επάλσ επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ, κε 3Α. 
ε θάζε ζηξώζε αξρηθήο ή ηειηθήο επίρσζεο ην πιηθό ζπκππθλώλεηαη κε δνλεηή θηλνύκελν κε πεπηεζκέλν αέξα, ε δε 
απόζηαζε κεηαμύ ησλ δνλήζεσλ κπνξεί λα είλαη 40 εθ. θαη ν αξηζκόο ζπκπηέζεσλ λα εμαξηάηαη από ην βάζνο ηνπ 
ραληαθηνύ. 
Σέινο, ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο Κεληξηθνύ Αγσγνύ ΡΔ ζπκπιεξώλεηαη θαη κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ 
εθάζηνηε έξγνπ. 
13.2 ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 
13.2.1 Δπιλογή διαδπομήρ 

Ζ δηαδξνκή ηνπ παξνρεηεπηηθνύ αγσγνύ ΡΔ ζρεδηάδεηαη πάληα θάζεηα πξνο ηνλ Κεληξηθό Αγσγό, ιακβάλνληαο 
ππόςε : 

 ηελ επηθαλεηαθή έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκό άιισλ αγσγώλ 

 ην όηη δελ επηηξέπεηαη ρξήζε αγσγώλ ΡΔ κέζα ζηα θηίξηα. 
Οη δηαζηάζεηο εθζθαθήο ηνπ νξύγκαηνο πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ζρέδηα. 
13.2.2 Βάθορ ηοποθέηηζηρ 

Σν βάζνο εθζθαθήο αθνινπζεί ην βάζνο ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ (επάλσ κέξνο) θαη έρεη κία θιίζε 0,5% -π.ρ. γηα 10κ. 
δξόκν 5 εθ. δηαθνξά πξνο ηνλ θεληξηθό αγσγό. 
Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ην επάλσ κέξνο ηνπ παξνρεηεπηηθνύ αγσγνύ έρεη κηθξόηεξν βάζνο από 50 εθ. ηόηε ν 
αγσγόο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κέζα ζε πξνζηαηεπηηθό αγσγό (θνπξώ) από PVC. 
Ζ δηάκεηξνο ηνπ θνπξώ λα είλαη 1,5 * D αγ. 
 
14. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΡΔ ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ 

14.1 ΚΔΝΣΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 

Ζ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο αγσγώλ γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν θαηαιιειόηεηαο ηνπ νξύγκαηνο. 
Οη επζύγξακκνη αγσγνί πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην όξπγκα ειέγρνληαη θαη θαζαξίδνληαη εζσηεξηθά. Καηά ην 
θαηέβαζκα ησλ ζσιήλσλ ζην όξπγκα, θιείλνπκε ηα άθξα ηνπο, ώζηε λα κελ εηζρσξήζνπλ πιηθά από ην όξπγκα θαη 
κεηά επζπγξακκίδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπ ππόινηπνπο ζσιήλεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζπγθόιιεζεο. 
Οη θνπινύξεο κεηαθέξνληαη κε ηξέηιεξ, θνληά ζην όξπγκα ή ηνπνζεηνύληαη ζε ζηαζεξό πιαίζην γηα ηελ εθηύιημή ηνπο ή 
κεηαθέξνληαη επάλσ ζε θνξηεγά. Ο αγσγόο πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ. 
ην ειεύζεξν άθξν ηνπ αγσγνύ ηνπνζεηείηαη κία εηδηθή θεθαιή πνπ επηηξέπεη ηελ εύθνιε κεηαθίλεζε θαη έιμε ηνπ, 
κέζα ζην όξπγκα, θαη απνθιείεη θάζε εηζρώξεζε μέλνπ πιηθνύ κέζα ζηνλ αγσγό. 
Ο αγσγόο πξέπεη λα νδεγείηαη κε θπιίλδξνπο -εηδηθά ξάνπια- κέζα ζην όξπγκα: 
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 ζηηο αιιαγέο δηεύζπλζήο ηνπ θαη 

 όηαλ δηαζρίδεη ή πεξηβάιιεηαη από εκπόδην κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κελ πιεγώλεηαη ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 
αγσγνύ. 

14.1.1 Σοποθέηηζη Αγωγών ΡΔ ζε κοινά οπύγμαηα 

ε πεξηπηώζεηο πνπ έλα όξπγκα έρεη λα θάλεη κε πνιινύο ρξήζηεο (άιινπ είδνπο δίθηπα) π.ρ. πεδόδξνκνη, ε 
ηνπνζέηεζε αγσγώλ ΡΔ απαηηεί εηδηθέο ελέξγεηεο, ώζηε λα κείλεη ζηαζεξόο ν αγσγόο κέρξη ηελ ηειηθή επίρσζε.  
Λόγσ ηεο έθζεζήο ηνπ ζην θσο θαη ηεο ύπαξμεο πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, θαηά ζπλέπεηα αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηεο 
γξακκηθήο δηαζηνιήο, ν αγσγόο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαη λα θαηαζηξαθεί από παξαθείκελα δίθηπα άιισλ 
Οξγαληζκώλ, γη’ απηό ε επίρσζε ηνπ αγσγνύ ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζπληζηά ηελ θαιύηεξε ζηαζεξνπνίεζε. 
Δάλ απηή ε ιύζε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, είλαη απαξαίηεην λα επηθαιύςνπκε κεξηθώο ηνλ αγσγό γηα λα ηνλ 
ζηαζεξνπνηήζνπκε. 
14.1.2 Παποσεηεςηικοί Αγωγοί και έλλερ 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξνρώλ ΡΔ ζην όξπγκα, γίλεηαη έιεγρνο ζην δάπεδν ηνπ νξύγκαηνο πνπ πξέπεη λα είλαη 
κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα. 
Σα πιατλά ηνηρώκαηα ηνπ νξύγκαηνο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα από θάζε αληηθείκελν ηθαλό λα πξνθαιέζεη βιάβε 
ζηνλ αγσγό ΡΔ. 
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξνρεηεπηηθώλ αγσγώλ κέζα ζην όξπγκα ηα άθξα ηνπ αγσγνύ πξέπεη λα έρνπλ πώκαηα, 
γηα λα κελ εηζρσξήζνπλ πιηθά από ην όξπγκα. 
Ζ επηινγή ηνπ ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο ηεο ζέιιαο παξνρήο ζηνλ Κεληξηθό Αγσγό, γίλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ 
παξαθάησ πεξηνξηζκό: 
Σν ζεκείν ηνπνζέηεζεο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θνξέο ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ 
από άιια εμαξηήκαηα: 

- Ζιεθηξνκνύθεο 

- έιιεο επηζθεπήο 

- έιιεο παξνρώλ 

- εκεία πνπ ζην παξειζόλ έρεη γίλεη squeeze - off 

- Γηθιείδεο θαη ινηπά εηδηθά ηεκάρηα. 
 
15. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ (ΡΔ) 
15.1 Γενικά 

Δθηόο από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κπιε πξνεηδνπνηεηηθήο ηαηλίαο θαηά κήθνο ηνπ αγσγνύ θαη ζε ύςνο 20 εθ. πάλσ από 
απηόλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη πξόζζεηα πξνεηδνπνηεηηθά κέηξα, γηα ηνπο αγσγνύο ΡΔ.  
ηηο δηαζηξώζεηο ή ζηελ παξάιιειε πνξεία ησλ αγσγώλ ΡΔ κε ηνπο αγσγνύο άιισλ Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, 
όηαλ νη απνζηάζεηο αζθαιείαο κεηαμύ ησλ άιισλ Ο.Κ.Ω. δελ κπνξνύλ λα ηεξεζνύλ : 
15.2 Αποζηάζειρ αζθαλείαρ 

Ζ ειάρηζηε απόζηαζε ζσιελαγσγώλ από θηίξηα (γηα θαηνηθία ή άιιεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο) βξίζθεηαη από ηνλ 
ηύπν: 
Α= 1,5 Υ Ρ Υ F X D, όπνπ 

Α= ε ειάρηζηε απόζηαζε (κ.) 
Ρ = ε πίεζε ζρεδηάζεσλ (bar) 
F = ν ζπληειεζηήο ζρεδηάζεσο (0,3)  
D = ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζε κ. 
ε θάζε πεξίπησζε ην Α πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν. 
15.3 Αποζηάζειρ από ηοςρ άλλοςρ αγωγούρ και εγκαηαζηάζειρ κοινήρ Ωθελείαρ: 

15.3.1 Εγκαηαζηάζεις Τψηλής Σάζεως 

Ζ ειάρηζηε απόζηαζε ηνπ ζσιελαγσγνύ από εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεσο, θαιώδηα, γξακκέο θ.α. θαζνξίδεηαη από 
ηηο ζρεηηθέο Γεκόζηεο Αξρέο θαη Οξγαληζκνύο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο, πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ ρώξα καο. 
15.3.2 Εγκαηαζηάζεις Υαμηλής Σάζεως 

Ζ ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζσιελαγσγνύ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο ηάζεσο θαισδίσλ, γξακκώλ θ.ι.π., 
πξέπεη λα είλαη γηα παξάιιειε όδεπζε θαη γηα δηαζηαπξώζεηο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. εθηόο αλ ιεθζνύλ εηδηθά κέηξα 
πξνζηαζίαο. 
15.3.3 Διαζηασρώζεις με άλλοσς αγωγούς 

Ζ απόζηαζε από ηνπο αγσγνύο απνρεηεύζεσο πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε, αιιά ζε θακκία 
πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 0,3 κ. 
Δπίζεο ε απόζηαζε από ηνπο άιινπο αγσγνύο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 0,2 κ. εθηόο αλ ιεθζνύλ εηδηθά 
κέηξα πξνζηαζίαο. 
15.3.4 Παράλληλη όδεσζη με άλλοσς αγωγούς 

Από αγσγνύο απνρεηεύζεσο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. από ηνπο άιινπο αγσγνύο ηνπιάρηζηνλ 0,3 κ., εθηόο αλ ιεθζνύλ 
εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 
15.4 Διδικά Μέηπα Αζθαλείαρ 

Ζ πξνζηαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί ηνπνζεηώληαο ηνλ αγσγό ΡΔ κέζα ζε θνπξώ. 
Σν θνπξώ κπνξεί λα απνηειείηαη από ράιπβα, ρπηνζίδεξν, PVC ή άιιν πιηθό θαη πξέπεη λα αληέρεη ζηηο κεραληθέο 
θαηαπνλήζεηο, ιόγσ ππεξθείκελσλ θνξηίσλ θαη ζα ηνπνζεηείηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
Ζ δηάκεηξνο ηνπ θνπξώ πξέπεη λα είλαη 1,5 θνξά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνύ ΡΔ. 
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην θνπξώ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξκηθή πξνζηαζία (θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο) είλαη 
απαξαίηεην ν αγσγόο ΡΔ λα θεληξάξεηαη κέζα ζην θνπξώ. 
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ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ αγσγώλ από ην θνπξώ ηνπνζεηνύληαη πξνζηαηεπηηθνί δαθηύιηνη κε ηελ απνθπγή ησλ 
γδαξζηκάησλ ηνπ αγσγνύ ΡΔ. 
Δπίζεο, όηαλ ην θνπξώ απνηειείηαη από παιαηά ηκήκαηα, πεξίπησζε ήδε ππάξρνληνο ρπηνζηδεξνύ θνπξώ, ηόηε 
ειέγρνπκε ην εζσηεξηθό ηνπ θνπξώ κε πέξαζκα πηιόηνπ. 
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