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ΠΙΝΑΚΑ 1. ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΘ ΕΣΕΠ ΚΑΙ ΙΧΤΟΝΣΩΝ ΝΕΣ 

Αρ. 
Σιμ. 

Κωδικόσ ΝΕΣ φντομθ Περιγραφι Κωδικόσ ΕΣΕΠ 
υμπλθρωματικζσ 

Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ 

ΟΜΑΔΑ Α.  ΩΫΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΫΡΙΣΗ ΥΔΑΤΫΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΙΞΕΙΣ - ΕΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΡΟΙΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΫΣΙΑΣ 

Α1 ΥΔ   2.01 
Ψορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν και 
αμμοχαλίκων με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ 

- Σ.Τ.Ρ.-01 

Α2 ΥΔ   2.02 
Ψορτοεκφόρτωςθ βραχωδϊν υλικϊν ι κακαιρεκζντοσ οπλιςμζνου ι 
άοπλου ςκυροδζματοσ με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ 

- Σ.Τ.Ρ.-01 

Α3   Ν.Τ. 
Ψορτοεκφόρτωςθ υλικϊν Α.Ε.Κ.Κ. με τθν μεταφορά ςε μονάδα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ αυτϊν 

- Σ.Τ.Ρ.-01 

Α4 ΥΔ 3.10 
Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ 
(εφαρμογι ςε όλα τα υποάρκρα) 

08-01-03-01 - 

Α5 ΥΔ 3.11 
Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ(εφαρμογι ςε 
όλα τα υποάρκρα)  

08-01-03-01 - 

Α6 ΥΔ 3.12 
Ρροςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν 
αντιμετϊπιςθ προςκζτων δυςχερειϊν από διερχόμενα κατά μικοσ δίκτυα 
ΟΚΫ. 

- Σ.Τ.Ρ.-02 

Α7 ΥΔ 3.16 Διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαφισ 02-05-00-00 - 

Α8 ΥΔ 5.07 
Στρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο προελεφςεωσ 
λατομείου 

08-01-03-02 - 

Α9 ΥΔ 5.05 
Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό 
αμμοχάλικο λατομείου. 

08-01-03-02 - 

Α10   Ν.Τ. 
Αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων από ςκυρόδεμα ςτισ κζςεισ ορυγμάτων 
υπογείων δικτφων. 

-  Σ.Τ.Ρ.-03 

ΟΜΑΔΑ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΟ ΣΚΥΟΔΕΜΑ - ΛΟΙΡΕΣ ΕΓΣΙΕΣ 

Β1 ΥΔ 9.01 Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι επιπζδων επιφανειϊν 
01-03-00-00 
01-04-00-00 

- 

Β2 ΥΔ 9.10 
Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ 
ςκυροδζματοσ 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

- 

Β3 ΥΔ 9.26 
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων υδραυλικϊν 
ζργων  

01-02-01-00 - 

ΟΜΑΔΑ Γ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΫΛΗΝΫΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

Γ1 ΥΔ 12.14 
Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2(εφαρμογι ςε όλα τα υποάρκρα) 

- 
Σ.Τ.Ρ.-04 
Σ.Τ.Ρ.-05 
Σ.Τ.Ρ.-06 

Γ2 ΥΔ 12.19 Καμπφλεσ, ςυςτολζσ και ςυναρμογζσ χαλυβδοςωλινων - Σ.Τ.Ρ.-07 

Γ3 ΥΔ 12.20 Ψλάντηεσ ςυγκόλλθςθσ χαλφβδινοσ - Σ.Τ.Ρ.-07 

Γ4 ΥΔ 13.03 Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ (εφαρμογι ςε όλα τα υποάρκρα) 08-06-07-02 - 

Γ5 ΥΔ 13.10 
Βαλβίδεσ ειςαγωγισ-εξαγωγισ αζρα διπλισ ενζργειασ,παλινδρομικοφ τφπου 
(εφαρμογι ςε όλα τα υποάρκρα) 

08-06-07-07 - 

Γ6 ΥΔ 16.18 
Σφνδεςθ νζου αγωγοφ φδρευςθσ κατ' επζκταςθ υφιςταμζνου από 
οποιοδφποτε υλικό, ο οποίοσ ζχει απομονωκεί από το δίκτυο, με χριςθ 
ειδικϊν τεμαχίων  

- 
Σ.Τ.Ρ.-04 
Σ.Τ.Ρ.-05 
Σ.Τ.Ρ.-06 

Γ7   Ν.Τ. 
Διακλάδωςθ τφπου Τ (παροχισ υδροςτομίου πυρόςβεςθσ) για δίκτυα 
ςωλινων από πολυαικυλζνιο PE 100, DN 250/90mm 

- 
Σ.Τ.Ρ.-04 
Σ.Τ.Ρ.-05 
Σ.Τ.Ρ.-06 

Γ8   Ν.Τ. 

Διαμόρφωςθ ςφνδεςθσ νζου αγωγοφ φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο (Ε) 
διαμζτρου DN 250mm, ςε υφιςτάμενο επίςθσ από πολυαικυλενιο (Ε) 
διαμζτρου DN 225mm, ο οποίοσ ζχει απομονωκεί από το δίκτυο, με 
τοποκζτθςθ ειδικϊν τεμαχίων. 

- 
Σ.Τ.Ρ.-04 
Σ.Τ.Ρ.-05 
Σ.Τ.Ρ.-06 

Γ9 ΥΔ 16.20 Απομόνωςθ υφιςτάμενου αγωγοφ φδρευςθσ  από το δίκτυο. - 
Σ.Τ.Ρ.-04 
Σ.Τ.Ρ.-05 
Σ.Τ.Ρ.-06 
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1. ΓΕΝΙΚΑ  
 

1.1 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΕΣΕΠ κλπ  

1.1.1 Το παρόν τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ.) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με 
τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ 
καταςκευζσ του ζργου.  

1.1.2 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με τουσ γενικά παραδεκτοφσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τεχνικισ και 
ςφμφωνα με όςα ειδικότερα αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ.  

1.1.3 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι οι εγκεκριμζνεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
(ΕΤΕΡ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα: «Ζγκριςη τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή ςε όλα τα Δημόςια Ζργα» (ΨΕΚ 2221Β / 30-7-2012). 
Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 26 (ΑΘΗΝΑ, 4 - 10 -2012, Αρ. πρωτ. : ΔΙΡΑΔ/οικ/ 356) του ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΫΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΫΝ, ΜΕΤΑΨΟΫΝ &ΔΙΚΤΥΫΝ, για τθν αποφυγι ογκωδϊν και δαπανθρϊν τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ, οι ΕΤΕΡ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφι αρχείων PDF, (ιδιαίτερο 
αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΡ) με εμφανζσ υδατογράφθμα τθσ ΓΓΔΕ, με δυνατότθτα μόνον ανάγνωςθσ και εκτφπωςθσ. Με τον 
τρόπο αυτό τα επίςθμα εγκεκριμζνα κείμενα κα είναι προςπελάςιμα από κάκε ενδιαφερόμενο, χωρίσ όμωσ δυνατότθτα 
επζμβαςθσ επί του περιεχομζνου τουσ.  

Επιςθμαίνεται, ότι ςτο ΦΕΚ 2524/Β/2016, δθμοςιεφκθκε θ υπ.αρ. ΔΚΠ/οικ. 1211/01-08-2016 Απόφαςθ του 
Τπουργοφ Τποδομών, Μεταφορών & Δικτφων με κζμα «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) 
Ελλθνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)». Θ αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ οφείλεται ςτθν 
ανάγκθ επικαιροποίθςισ τουσ.  

Με ςκοπό τθν αποφυγι προβλθμάτων ςτθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των 
διαδικαςιών επικαιροποίθςθσ, το Τπουργείο Τποδομών, Μεταφορών & Δικτφων, με τθν εγκφκλιο 17 (Ακινα, 7-9-
2016, Αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322), πρότεινε ςτθ κζςθ τουσ να χρθςιμοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ πενιντα εννζα (59) 
Προςωρινζσ Εκνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΕΣΕΠ). Θ αντιςτοιχία των υπό αναςτολι ΕΣΕΠ με τισ αντίςτοιχεσ 
ΠΕΣΕΠ παρουςιάηεται ςτον πίνακα Α τθσ ωσ άνω εγκυκλίου.  

τθν αρχι του παρόντοσ τεφχοσ επιςυνάπτεται πίνακασ αντιςτοίχιςθσ των ΕΣΕΠ (κατά περίπτωςθ ΠΕΣΕΠ) με τουσ 
αντίςτοιχουσ κωδικοφσ άρκρων του Περιγραφικοφ Σιμολογίου. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αντιςτοιχία, ιςχφουν 
τα αναγραφόμενα ςτo Σιμολόγιo και οι επιςυναπτόμενεσ ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  

1.1.4 Οι ΕΤΕΡ παραπζμπουν κατά ςυςτθματικό τρόπο ςτα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα και τα πάςθσ φφςεωσ ενςωματοφμενα 
υλικά ςτισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και ςτισ υποχρεϊςεισ ςιμανςθσ CE που προβλζπονται από τα Εναρμονιςμζνα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 89/106.  

1.1.5 Για τα ενςωματοφμενα υλικά, εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κ.λ.π. ιςχφουν οι απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα ζκδοςθ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων.  

1.1.6 Η ενςωμάτωςθ ςτα ζργα, υλικϊν με ςιμανςθ CE είναι επιβεβλθμζνθ, ανεξαρτιτωσ αν τα άρκρα των Συμβατικϊν 
Τιμολογίων, οι Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και οι λοιπζσ Συμβατικζσ Ρροδιαγραφζσ αναφζρουν τοφτο ρθτά ι όχι.  

1.1.7 Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν από τθν Κοινοτικι 
Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, εκπνζουςασ τθν θμζρα κατάκεςθσ 
των προςφορϊν, δι ́ειδικισ επιςτολισ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ:  

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ  

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ ςτθν εναρμόνιςθ του 
αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι 
αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό κίνδυνο. 
 

1.2 ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

1.2.1 Πςον αφορά ςτα εν ιςχφ εκνικά κανονιςτικά κείμενα (Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Ρροδιαγραφζσ κ.λ.π.), 
όςα δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ ι δεν περιλαμβάνονται ςτο κεματολόγιο αυτϊν, εξακολουκοφν 
να ιςχφουν υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) που 
ζχουν κεςπιςκεί με τισ ςχετικζσ ΚΥΑ.  

1.2.2 Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:  

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - 
μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν 
δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  
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β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ 
προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι 
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από 
τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.  

γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του πρϊθν Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ωωροταξίασ και 
Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΩΫ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ.Δ.Ε) κακϋ ο μζροσ αυτζσ δεν 
αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και ςτισ ΕΤΕΡ.  

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards Organization) 
και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν τα γερμανικά DIN και τα βρεττανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και οι ASTM και AWWA των ΗΡΑ. 
Εφόςον δεν αναφζρεται χρονολογία εκδόςεωσ αυτϊν, νοείται θ πλζον πρόςφατθ ζκδοςθ τουσ.  
 
1.3 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ: 1.3.1 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο 
Ανάδοχοσ κα κακορίηει με λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι 
αργότερα από τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ.  

1.3.2 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του αναγνωρίηει ότι οι 
προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε 
υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι των.  

 
1.4 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων των παρόντων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των ςχετικϊν και/ι 
αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι 
αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν 
γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο των Τεχνικϊν προδιαγραφϊν περί του αντικζτου.  
 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΤΓΙΘ  

1.5.1 Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνεται 
εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ 
και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:  

1. Το είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά κλπ)  
2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου  
3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου  
4. Η κζςθ λιψθσ  
5. Η κζςθ απόκεςθσ  
6. Η ϊρα φόρτωςθσ  
7. Η ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ  
8. Το κακαρό βάροσ, και  

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ  

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του.  

1.5.3 Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του.  

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από αναλυτικι 
επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (π.χ. για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ)  

Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

1.5.5 Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των ςχεδίων 
εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.  
  



Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

- 4 - 

 

2. ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται οι ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπου αυτό επιβάλλεται λόγω του 
αντικειμζνου και με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ ι όπου το αντικείμενο δεν καλφπτεται με εγκεκριμζνθ ΕΤΕΡ, ενϊ 
ςτα κεφάλαια που ακολουκοφν δίνονται οι ςυμπλθρωματικζσ προδιαγραφζσ. 

  

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟ 
ΣΙΣΛΟ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΕΠ ΠΟΤ 
ΤΜΠΛΘΡΩΝΕΣΑΙ 
"ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 .Σ.Π.-01 
Ψορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά  προϊόντων 
εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων  

--- 

 
.Σ.Π.-02 

Αντιμετϊπιςθ ςυνάντθςθσ αγωγϊν Οργανιςμϊν 
Κοινισ Ϋφζλειασ (Ο.Κ.Ϋ) ςε λειτουργία 

--- 

2 .Σ.Π.-03 Αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων --- 

3 .Σ.Π.-04 
Δίκτυα από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 
(HDPE) 

--- 

4 .Σ.Π.-05 
Θερμοςυγκολλιςεισ ςωλινων και εξαρτθμάτων 
από πολυαικυλζνιο (HDPE) 

--- 

5 .Σ.Π.-06 Δοκιμζσ ςτεγανότθτασ ςτα δίκτυα --- 

6 .Σ.Π.-07 Συνδζςεισ μεταλλικϊν τεμαχίων --- 
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.Σ.Π. - 01 ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΘ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΚΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ 

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η τεχνικι αυτι προδιαγραφι αναφζρεται ςτθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των άχρθςτων προϊόντων εκςκαφϊν και 
τθν απόκεςι τουσ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ, που κα εγκρικοφν από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία, κακϊσ επίςθσ και ςτθ 
φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφισ από γειτονικό ζργο με ςκοπό τθν χριςθ τουσ για 
επίχωςθ ορυγμάτων (δάνεια χϊματα). 

2. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Τα προϊόντα που κα φορτοεκφορτωκοφν και κα μεταφερκοφν, κα προζρχονται από εκςκαφζσ που γίνονται για τθν 
καταςκευι του δικτφου αποχζτευςθσ και τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων. 

Τα άχρθςτα και τα πλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν κα απομακρυνκοφν από το ζργο και κα αποτεκοφν ςε κζςεισ που 
κα υποδειχκοφν από τθν επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

Άχρθςτα προϊόντα για τθν απομάκρυνςθ κεωροφνται: 

 Τα προϊόντα άρςθσ μόνιμων οδοςτρωμάτων και πεηοδρομίων. 

 Τα προϊόντα κατεδαφίςεων (ςκυροδζματα, πζτρεσ, κ.λ.π.). 

 Τα προϊόντα τυχόν βραχωδϊν εκςκαφϊν και άλλων εκςκαφϊν τα οποία κα χαρακτθρίηονται από τθν υπθρεςία 
ωσ ακατάλλθλα για επανεπίχωςθ. 

 Οι επιβλαβείσ οργανικζσ φλεσ που βρίςκονται ςτα προϊόντα θμιβραχωδϊν ι γαιωδϊν εκςκαφϊν. 

Ρλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν είναι εκείνα τα οποία δεν κα ξαναχρθςιμοποιθκοφν για επιχϊςεισ επειδι θ τάφροσ 
εκςκαφισ κα καταλθφκεί από τον αγωγό και από τα άλλα προϊόντα επιχϊςεωσ. Επίςθσ, τα εδάφθ που προζρχονται από 
τισ εκςκαφζσ κεμελίων και δεν κα χρθςιμοποιθκοφν για επανεπίχωςθ. Στθν κατθγορία των πλεοναηόντων και επομζνωσ 
προϊόντων που πρζπει να απομακρυνκοφν κατατάςςονται και αυτά που ανεξάρτθτα από τθν φφςθ τουσ εμποδίηουν τθν 
κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ επιβλζψεωσ και κατόπιν γραπτισ εντολισ τθσ. 

Ο καταςκευαςτισ πρζπει να απομακρφνει μζςα ςε 48 ϊρεσ τα προϊόντα εκςκαφισ όλων των οδϊν, πεηοδρομίων, 
λεωφορειακϊν γραμμϊν, άςχετα με τον τρόπο καταςκευισ του οδοςτρϊματοσ ι πεηοδρομίου. H απομάκρυνςθ κα 
γίνεται ςυγχρόνωσ με τθν εκςκαφι. Συνιςτάται να απομακρφνονται αμζςωσ τα προϊόντα άρςθσ αςφαλτικϊν ταπιτων 
και πεηοδρομίων για να μθν αναμιγνφονται με κατάλλθλα υλικά επίχωςθσ. 

Πλα τα προϊόντα εκςκαφισ ςτουσ δρόμουσ κα φορτϊνονται κατευκείαν ςε ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα για να 
διευκολφνεται θ κυκλοφορία και να μθ γεμίηουν οι δρόμοι μπάηα και μόνο όταν δε μπορεί να πλθςιάςει αυτοκίνθτο ςτο 
ςκάμμα κα ςυςςωρεφονται ςε ςωροφσ χωρίσ να παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία των οχθμάτων και των πεηϊν. Η 
φόρτωςθ ςτα φορτθγά αυτά κα γίνεται είτε με φορτωτζσ είτε με τα χζρια. Η απομάκρυνςθ των άχρθςτων και 
πλεοναηόντων προϊόντων κα γίνει με φορτθγά. Η απόρριψθ των προϊόντων εκςκαφϊν κα γίνεται ςε κζςεισ που κα 
υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία. 

3. ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ - ΠΛΘΡΩΜΘ 

Τα απομακρυνόμενα και απορριπτόμενα υλικά εκςκαφϊν επιμετροφνται ςε κυβικά μζτρα πραγματικοφ όγκου 
ορφγματοσ από τον οποίο προζκυψαν δθλ. επιμετρείται ο όγκοσ πριν από τθν εκςκαφι. 

Η πλθρωμι για φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά κα γίνεται με τθν τιμι μονάδασ του αντίςτοιχου άρκρου του 
τιμολογίου (κυβικό μζτρο ι κυβοχιλιόμετρο αντιςτοίχωσ) για βραχϊδθ ι/και γαιϊδθ και θμιβραχϊδθ. Αυτι θ τιμι και 
πλθρωμι αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ του αναδόχου για τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων μθχανθμάτων, 
μεταφορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων εφοδίων, υλικϊν και εργαςίασ κακϊσ και οι τυχόν απαιτοφμενεσ διαμορφϊςεισ 
των υλικϊν εκςκαφισ ςτο χϊρο απόρριψθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ βατότθτα των αυτοκινιτων που μεταφζρουν τα 
προϊόντα. 

Στθν προςφερόμενθ τιμι για μεταφορά περιλαμβάνονται θ δαπάνθ για μεταφορά και απόκεςθ ςτισ κζςεισ που κα 
κακορίηονται από τθν υπθρεςία τθσ επιβλζψεωσ, ενϊ θ δαπάνθ φορτοεκφόρτωςθσ κακϊσ και θ ςταλία του 
αυτοκινιτου περιλαμβάνονται ςτθν τιμι του αντίςτοιχου άρκρου για φορτοεκφόρτωςθ. 

Η δαπάνθ για τισ επιςτροφζσ κενοφ του αυτοκινιτου περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του άρκρου μεταφοράσ προϊόντων 
εκςκαφισ, δθλαδι πλθρϊνεται μόνο το μικοσ τθσ φορτωμζνθσ διαδρομισ. 

Με τθν ίδια τιμι του άρκρου του τιμολογίου μεταφοράσ προϊόντων εκςκαφισ κα πλθρωκεί και θ εργαςία προςκόμιςθσ 
δανείων χωμάτων. Τα δάνεια τότε κα προζρχονται από άλλθ κζςθ εκςκαφισ καταλλιλων χωμάτων και θ 
φορτοεκφόρτωςθ τουσ και θ ςταλία του αυτοκινιτου δεν κα πλθρωκοφν ιδιαίτερα γιατί περιλαμβάνονται ςτθν τιμι των 
άρκρων. Με τισ τιμζσ του τιμολογίου αποηθμιϊνονται θ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων εκςκαφισ 
ανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ λόγω τθσ φφςθσ αυτϊν δθλ. π.χ. λαςπϊδθ ι ιλυϊδθ εδάφθ και κάκε είδουσ. 
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.Σ.Π. - 02 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΤΝΑΝΣΘΘ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΘ ΩΦΕΛΕΙΑ (ΟΚΩ) Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

 
1 . ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1 Οι εργαςίεσ και υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που ανακφπτουν ςτθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ 
(ΟΚΫ) ςε λειτουργία.  
 
2 . ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

Οι κακοριηόμενεσ ςτο παρόν άρκρο προδιαγραφζσ 
  
3 . ΟΡΙΜΟΙ  

3.1 «Αντιμετϊπιςθ ςυνάντθςθσ αγωγϊν οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ (ΟΚΫ) ςε λειτουργία» νοοφνται οι εργαςίεσ και 
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που ανακφπτουν ςτθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ πάςθσ φφςεωσ 
εκςκαφϊν (Γενικϊν και κεμελίων τεχνικϊν ζργων και τάφρων) τζτοιων αγωγϊν και οι εξ αυτϊν επί πλζον δαπάνεσ του 
Αναδόχου που εκφράηονται ςαν πρόςκετθ τιμι των εκςκαφϊν, λόγω των δυςχερειϊν τουσ από τουσ ςυναντϊμενουσ 
αγωγοφσ.  

3.2 «Αγωγοί» γενικά νοοφνται οι κατά τθ διενζργεια των εκςκαφϊν ςυναντϊμενοι αγωγοί εταιρειϊν ι και οργανιςμϊν 
κοινισ ωφελείασ (Ο.Κ.Ϋ.), οποιαςδιποτε διαμζτρου και είδουσ περιβλιματοσ, ςε οποιοδιποτε βάκοσ από τθν 
επιφάνεια του εδάφουσ και με οποιαδιποτε κατεφκυνςθ. Σαν «αγωγοί» νοοφνται επίςθσ και οι ςυναντϊμενοι 
αρδευτικοί αφλακεσ υπερκείμενοι τθσ επιφανείασ του εδάφουσ ι ςκαφτοί με ι χωρίσ επζνδυςθ.  

3.3 «Αγωγοί ςε λειτουργία» νοοφνται οι αγωγοί που προβλζπεται να διατθρθκοφν ι που κατά τθ διάρκεια των 
εκςκαφϊν βρίςκονται ςε λειτουργία. Η ζκφραςθ «ςε λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προςωρινι κζςθ εκτόσ 
λειτουργίασ του αγωγοφ.  

3.4 «Μετατοπιηόμενοι αγωγοί» νοοφνται οι καταςκευαηόμενοι ςε άλλθ κζςθ οπότε το εμπίπτον ςτισ περιοχζσ τμιμα 
τουσ εγκαταλείπεται, όπωσ επίςθσ και οι υπάρχοντεσ αγωγοί που χριηουν ανακαταςκευισ, λόγω αναγκαίασ αφξθςθσ 
των λειτουργικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν.  

3.5 «Γνωςτοί αγωγοί» νοοφνται οι αγωγοί για τουσ οποίουσ ζχουν ςυνταχκεί ςχετικζσ μελζτεσ τθσ επιρροισ των 
καταςκευαηόμενων ζργων και υπάρχει πρόβλεψθ αποκατάςταςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ ι και επαφξθςθσ των 
δυνατοτιτων τουσ για να ανταποκρικοφν ςε αυξθμζνεσ ςθμερινζσ ι και μελλοντικζσ ανάγκεσ. 3.6 «Άγνωςτοι αγωγοί» 
νοοφνται οι αγωγοί για τουσ οποίουσ δεν ζχουν ςυνταχκεί οι ωσ άνω μελζτεσ αποκατάςταςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ. 
  
4 . ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ  

4.1 Για κάκε ςυναντϊμενο αγωγό («γνωςτό» ι «άγνωςτο»), που εμπίπτει ςτισ εκςκαφζσ του ζργου ι γειτονεφει με 
αυτζσ, ο Ανάδοχοσ με μζριμνα και δαπάνθ του υποχρεοφται:  

α. Να διακριβϊςει τθ φφςθ του αγωγοφ και τθν οριηοντιογραφικι και υψομετρικι του κζςθ.  

β. Να διακριβϊςει τθ λειτουργία του αγωγοφ  

γ. Να προτείνει για κάκε «άγνωςτο αγωγό» - κατά περίπτωςθ - τθ διατιρθςι του ι τθ μετατόπιςι του ι να αξιολογιςει 
τθ δοκείςα λφςθ των «γνωςτϊν αγωγϊν» ςε ςυςχετιςμό με τθν ανευρεκείςα κατάςταςθ (φπαρξθ τυχόν νζων εμποδίων 
που δεν ζχουν παρκεί υπόψθ ςτθ μελζτθ, διαφορετικι υψομετρικι και οριηοντιογραφικι κζςθ κλπ). δ. Να ζρκει ςε 
ςχετικζσ ςυνεννοιςεισ με τον οικείο Ο.Κ.Ϋ. για όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα για να αναφερόμενα ςτο εδάφιο (γ).  

ε. Να ενθμερϊςει ζγκαιρα για όλα τα παραπάνω τθν Υπθρεςία. 4.2 Για κάκε «άγνωςτο αγωγό» όπωσ επίςθσ και για 
κάκε «γνωςτό αγωγό», ςτα πλαίςια φυςικά τθσ αξιολόγθςθσ τθσ δοκείςασ λφςθσ τθσ μελζτθσ ςε ςυςχετιςμό με τθν 
ανευρεκείςα πραγματικι κατάςταςθ, κα πρζπει να λαμβάνεται, πάντοτε ςε ςυνεννόθςθ με τον οικείο Ο.Κ.Ϋ. και τθν 
Υπθρεςία, απόφαςθ ωσ προσ τθν τφχθ του. Η απόφαςθ αυτι εναλλακτικά μπορεί να είναι:  

α. Να διατθρθκεί ςε «λειτουργία» κακόλθ τθν διάρκεια του χρόνου των εκςκαφϊν και καταςκευϊν χωρίσ να 
μετατοπιςκεί, ι με μικρι μετατόπιςθ (αν τοφτο είναι δυνατόν).  

β. Να διατθρθκεί «ςε λειτουργία» χωρίσ μετατόπιςθ, ι με μικρι μετατόπιςθ (αν είναι δυνατι), ςϋ όλθ τθ διάρκεια των 
εργαςιϊν με μικρζσ μόνον διακοπζσ ςτθσ λειτουργίασ του.  

γ. Να μετατοπιςκεί, δθλαδι να καταςκευαςτεί ςε άλλθ κζςθ, οπότε το εμπίπτον ςτισ περιοχζσ εκςκαφϊν τμιμα του κα 
εγκαταλειφκεί.  

δ. Να ανακαταςκευαςτεί λόγω αναγκαίασ αφξθςθσ των λειτουργικϊν του χαρακτθριςτικϊν.  

Σε κάκε περίπτωςθ το πρόγραμμα εργαςιϊν του Αναδόχου πρζπει να είναι ζγκαιρα γνωςτό και αποδεκτό από τον 
οικείο Ο.Κ.Ϋ.  
 
5 . ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΑΙ ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ 
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5.1 Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου και τρόποσ καταςκευισ για τθν περίπτωςθ αγωγϊν που κα μετατοπιςκοφν  

5.1.1 Η ςφνταξθ (με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου) πλιρουσ μελζτθσ μετατόπιςθσ τόςο των «αγνϊςτων αγωγϊν» 
όςο και των «γνωςτϊν αγωγϊν» αν, γι αυτοφσ, προκφψουν νζα ςτοιχεία από τθν ανευρεκείςα επί τόπου πραγματικι 
κατάςταςθ, που επιβάλλουν αναπροςαρμογι τθσ υπάρχουςασ μελζτθσ. Η υποχρζωςθ ςφνταξθσ τθσ ωσ άνω 
αναπροςαρμογισ τθσ μελζτθσ «γνωςτϊν αγωγϊν» περιλαμβάνει, εφ όςον τοφτο είναι αναγκαίο, και τυχόν τμιματα του 
μετατοπιηόμενου αγωγοφ πζραν των γεωγραφικϊν ορίων τθσ ςυμβατικισ αρχισ και πζρατοσ του «γνωςτοφ αγωγοφ».  

Σθμειϊνεται ότι οι ωσ άνω μελζτεσ ςυντάςςονται κατά κανόνα από τουσ αρμόδιουσ Ο.Κ.Ϋ. (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), προτιμικθκε 
όμωσ να ςυμπεριλθφκεί θ μζριμνα και δαπάνεσ τθσ ςφνταξθσ τουσ ςτισ Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τον καλφτερο 
ςυντονιςμό και επιτάχυνςθ τθσ καταςκευισ του ζργου. Ψυςικά απαιτείται θ ςχετικι ςφμφωνθ γνϊμθ και ζγκριςθ του 
αρμόδιου Ο.Κ.Ϋ.  

5.1.2 Η καταςκευι «γνωςτϊν και αγνϊςτων αγωγϊν» ςτθ νζα κζςθ τουσ μαηί με τισ ςυνδζςεισ τουσ υπό τθν (πρόςκετθ) 
επίβλεψθ και οδθγίεσ των υπθρεςιϊν του οικείου Ο.Κ.Ϋ. Στισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ παραγράφου περιλαμβάνονται 
και τα τυχόν αναγκαία «προςωρινά ζργα» για τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των υπαρχόντων αγωγϊν κατά τθ 
διάρκεια που κα γίνονται οι ςυνδζςεισ των μετατοπιηομζνων «γνωςτϊν και αγνϊςτων αγωγϊν» , με τουσ υπάρχοντεσ 
αγωγοφσ, όπωσ επίςθσ και τα ζργα αποκατάςταςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθ ηϊνθ διζλευςθσ του 
μετατοπιηομζνου αγωγοφ, (επανεπίχωςθ, αποκατάςταςθ υπάρχοντοσ οδοςτρϊματοσ-πεηοδρομίων κλπ).  

Η καταςκευι των «γνωςτϊν και αγνϊςτων αγωγϊν», μαηί με τα αντίςτοιχα αναγκαία τμιματα «προςωρινϊν ζργων» 
και τα ζργα αποκατάςταςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθ ηϊνθ διζλευςθσ των μετατοπιηομζνων αγωγϊν αμείβεται 
ςφμφωνα με το τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου (και με Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα είδθ εργαςιϊν που δεν 
περιλαμβάνονται ςτο τιμολόγιο).  

Σθμειϊνεται εδϊ ότι:  

α. Αν τυχόν προκφψει αλλαγι του μικουσ των «προςωρινϊν ζργων» ςε ςχζςθ με τθν υπάρχουςα μελζτθ «γνωςτϊν 
αγωγϊν», τότε και οι επί πλζον εργαςίεσ των «προςωρινϊν ζργων» και των ζργων αποκατάςταςθσ τθσ υπάρχουςασ 
κατάςταςθσ κατατάςςονται ςτισ εργαςίεσ των «αγνϊςτων αγωγϊν».  

β. Για οριςμζνουσ «γνωςτοφσ αγωγοφσ» των οποίων τα μετατοπιηόμενα τμιματα εκτείνονται ςε μεγάλα μικθ εκτόσ τθσ 
κυρίασ ηϊνθσ καταςκευισ των ζργων τθσ εργολαβίασ, είναι δυνατόν να ζχουν προςδιοριςτεί ωσ «όρια ζργου» που 
περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ, κάποια ενδιάμεςα ςθμεία του μετατοπιηομζνου τμιματοσ του «γνωςτοφ αγωγοφ». Στθν 
περίπτωςθ αυτι, ςτισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου του ζργου περιλαμβάνεται θ καταςκευι του μεταξφ των ορίων, 
τμιματοσ του «γνωςτοφ αγωγοφ», ενϊ τα εκτόσ των «ορίων ζργου» τμιματα, κα αποτελοφν υποχρζωςθ του Κυρίου του 
Ζργου, ο οποίοσ μπορεί να προωκιςει τθν καταςκευι τουσ με ςφςταςθ ανεξάρτθτθσ(ων) εργολαβίασ(ων), ι κακ’ 
οποιονδιποτε άλλο τρόπο, αναλαμβάνοντασ παράλλθλα τθν υποχρζωςθ να ολοκλθρϊςει ζγκαιρα τθν καταςκευι των 
ςχετικϊν τμθμάτων, ϊςτε να μπορεί να λειτουργιςει αντίςτοιχα ζγκαιρα και ο μετατοπιηόμενοσ «γνωςτόσ αγωγόσ»  

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει εγκαίρωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ μετατόπιςθσ 
για όλο το τμιμα (περιλαμβανομζνων των τμθμάτων που ευρίςκονται ζξω από τα «όρια του ζργου» μζχρι τα ςθμεία 
ςφνδεςθσ με τον υπάρχοντα αγωγό, προκειμζνου να είναι δυνατι θ καταςκευι του υπόλοιπου ζργου από τθν (τισ) 
άλλθ(εσ) εργολαβία(εσ). Αν δεν γίνεται ιδιαίτερθ διαφορετικι αναφορά ςτουσ ειδικοφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (Ε.Σ.Υ κλπ) 
ο ανάδοχοσ κα αμείβεται για τθ ςχετικι μελζτθ ςφμφωνα με το εν ιςχφει κϊδικα αμοιβϊν μελετϊν.  

γ. Με τθν εξαίρεςθ των καλωδιακϊν εργαςιϊν (ΔΕΗ, ΟΤΕ) τισ οποίεσ εκτελοφν τα αρμόδια ςυνεργεία των Ο.Κ.Ϋ., οι 
εργαςίεσ καταςκευισ των παραλλαγϊν των «αγνϊςτων αγωγϊν» κα γίνονται από τον ανάδοχο του ζργου.  

Πμωσ ο Κφριοσ του Ζργου διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε κατάτμθςθ των εργαςιϊν των παραλλαγϊν ςθμαντικϊν 
«αγνϊςτων αγωγϊν» και να εκτελζςει τμιμα τουσ, που δεν εμπίπτει ςτθν κφρια ηϊνθ των ζργων τθσ εργολαβίασ, με 
άλλθ(εσ) εργολαβία(εσ), εφόςον αυτι θ κατάτμθςθ δεν δθμιουργεί κακυςτζρθςθ ςτθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του 
ζργου.  

5.1.3 Ο μετατοπιηόμενοσ ι ανακαταςκευαηόμενοσ αγωγόσ κα πρζπει να ζχει:  

α. Ωαρακτθριςτικά που να ανταποκρίνονται ςτα χαρακτθριςτικά του μελετθκζντοσ αγωγοφ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ των 
«γνωςτϊν αγωγϊν», ι χαρακτθριςτικά κατϋ ελάχιςτον ίδια με τα χαρακτθριςτικά του υπάρχοντοσ αγωγοφ, προκειμζνου 
περί «αγνϊςτων αγωγϊν», εκτόσ αν ο οικείοσ Ο.Κ.Ϋ. ηθτιςει να γίνει ανακαταςκευι «αγνϊςτου αγωγοφ» με αυξθμζνα 
χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τον υπάρχοντα, οπότε κα πρζπει ο μετατοπιηόμενοσ - ανακαταςκευαηόμενοσ αγωγόσ να 
ανταποκρίνεται ςε αυτά.  

β. Λειτουργικότθτα που να ανταποκρίνεται ςτθν λειτουργικότθτα του μελετθκζντοσ αγωγοφ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ 
των «γνωςτϊν αγωγϊν», ι λειτουργικότθτα κατϋ ελάχιςτον ίδια με τθ λειτουργικότθτα του υπάρχοντοσ αγωγοφ, 
προκειμζνου περί «αγνϊςτων αγωγϊν», εκτόσ αν ο οικείοσ Ο.Κ.Ϋ. ηθτιςει να γίνει ανακαταςκευι «αγνϊςτου αγωγοφ» 
με αυξθμζνθ λειτουργικότθτα ςε ςχζςθ με τον υπάρχοντα, οπότε κα πρζπει ο μετατοπιηόμενοσ - ανακαταςκευαηόμενοσ 
αγωγόσ να ανταποκρίνεται ςε αυτι.  

γ. Υλικά, προςταςία, ζδραςθ, ι (αν απαιτείται) επιςιμανςθ κλπ τθσ αποδοχισ του οικείου Ο.Κ.Ϋ. και τθσ Υπθρεςίασ. 
5.1.4 Οι ςυνδζςεισ του νζου (μετατοπιςμζνου) αγωγοφ ςτα άκρα του κα γίνονται με άκρα επιμζλεια και, αν απαιτείται, 
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με τθν παρεμβολι φρεατίου επίςκεψθσ. Πταν δεν παρεμβάλλονται φρεάτια επίςκεψθσ οι ςυνδζςεισ κα 
επιςθμαίνονται.  

5.1.5 Η γενικι υποχρζωςθ του Αναδόχου να παραδίδει ςτθν Υπθρεςία ςχζδια «ωσ καταςκευάςκθ» επεκτείνεται και 
ςτθν περίπτωςθ των αγωγϊν Ο.Κ.Ϋ. και ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει τζτοια ςχζδια και ςτον οικείο Ο.Κ.Ϋ.  

5.1.6 Οι εργαςίεσ εκςκαφϊν ςτθν περιοχι του υπό μετατόπιςθ αγωγοφ δεν κα αρχίςουν πριν από τθν ζναρξθ 
λειτουργίασ του νζου μετατοπιςμζνου - ανακαταςκευαςμζνου αγωγοφ. Στθν περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ εργαςιϊν και 
ςτθν περιοχι του τμιματοσ του αγωγοφ που κα αχρθςτευκεί είναι απαραίτθτθ λόγω χρονοδιαγράμματοσ, κα τθρθκοφν 
οι απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 20.5.2 του παρόντοσ.  

5.1.7 Αφοφ τεκεί ςε λειτουργία ο μετατοπιςκείσ αγωγόσ, κα γίνουν οι εργαςίεσ εκςκαφϊν ςτθν περιοχι του 
αχρθςτευκζντοσ (πλζον) τμιματοσ. Ειδικότερα:  

α. Για τα πάςθσ φφςθσ καλϊδια (θλεκτροδότθςθσ, τθλεφωνικά) κακϊσ και τουσ πάςθσ φφςεωσ ςωλινεσ υδροδότθςθσ, 
μεταφοράσ υγρϊν και καυςίμων κακϊσ και αερίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν μετά πάςθσ προςοχισ (ϊςτε να 
αποφευχκεί οιαδιποτε ηθμιά των) απόλθψθ των εντόσ τθσ εκςκαφισ τμθμάτων και παράδοςθ του υλικοφ τοφτου ςτισ 
γειτονικότερεσ αποκικεσ του οικείου Ο.Κ.Ϋ., χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.  

β. Για τουσ αγωγοφσ ομβρίων και λυμάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερθ πρόνοια. Ϋςτόςο αν είναι δυνατι θ απόλθψθ 
χριςιμου υλικοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςχετικι προςπάκεια. Το απολαμβανόμενο χριςιμο υλικό κα 
μεταφζρεται και παραδίδεται ςτισ γειτονικότερεσ αποκικεσ του οικείου Ο.Κ.Ϋ. με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου.  

5.2 Τρόποσ εκτζλεςθσ εκςκαφϊν ςτθν περιοχι αγωγϊν που είναι ςε λειτουργία  

5.2.1 Οι εκςκαφζσ ςτθν περιοχι των αγωγϊν Ο.Κ.Ϋ. κα γίνονται με άκρα προςοχι, με πολφ ελαφρά μθχανιματα, ακόμα 
και με τα χζρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τουσ αγωγοφσ και υπό τισ οδθγίεσ τόςον τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, όςο 
και των αρμόδιων υπθρεςιϊν του οικείου Ο.Κ.Ϋ.  

5.2.2 Οι τυχόν αποκαλυπτόμενοι και αιωροφμενοι οχετοί, που κα ζχουν ανάγκθ υποςτιριξθσ ι αντιςτιριξθσ, κα 
υποςτθρίηονται και αντιςτθρίηονται με κατάλλθλα υποςτθρίγματα (ξφλινα, ςιδερζνια, από ςκυρόδεμα κλπ) κατά τρόπο, 
που να εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ αςφάλεια τουσ και θ ομαλι λειτουργία τουσ, τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ 
όςο και μελλοντικά μετά τθν τυχόν επαναπλιρωςθ του ςκάμματοσ.  

5.2.3 Για τουσ ςοβαροφσ αγωγοφσ, όπου απαιτείται (με πρωτοβουλία του Αναδόχου ι κατόπιν εντολισ τθσ Επίβλεψθσ) 
και εφόςον δεν είναι προφανισ θ επάρκεια των μζςων υποςτιριξθσ και αντιςτιριξθσ, κα ςυντάςςεται ειδικι μελζτθ τθσ 
υποςτιριξθσ και αντιςτιριξθσ των αγωγϊν.  

5.2.4 Κατά τθν επανεπίχωςθ του ςκάμματοσ ςτθν περιοχι των αγωγϊν Ο.Κ.Ϋ. κα πρζπει να παίρνονται όλα τα 
κατάλλθλα μζτρα:  

α. για τθν αςφαλι ζδραςθ των αγωγϊν  

β. για τθν επανεπίχωςθ με ειδικό κοκκϊδεσ υλικό τθσ «ηϊνθσ αγωγοφ» και με χριςθ κατάλλθλων μζςων και μεκόδου 
εργαςίεσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο Γ-2 τθσ Τ.Σ.Υ  

γ. για τθν υπόλοιπθ επανεπίχωςθ του ςκάμματοσ με τα κατά τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ κατάλλθλα υλικά.  

Επίςθσ κα καταςκευαςκοφν τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα ειδικά προςτατευτικά ζργα, όπωσ π.χ. προςταςία τθσ άνω 
επιφάνειασ με τοφβλα ι με πλάκα ςκυροδζματοσ κλπ.  

5.2.5 Εάν απαιτθκεί πλάγια μετακίνθςθ εφκαμπτων αγωγϊν Ο.Κ.Ϋ., αυτι κα γίνεται με τθ μζγιςτθ δυνατι προςοχι και 
τα κατάλλθλα μζςα και προςωπικό, ϊςτε να αποφευχκεί οποιαδιποτε βλάβθ των αγωγϊν Ο.Κ.Ϋ.  

5.2.6 Εάν κρικεί αναγκαίο, για λόγουσ αςφαλείασ, να γίνει προςωρινι διακοπι λειτουργίασ οριςμζνων ειδϊν αγωγϊν 
(π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να πάρει τισ ςχετικζσ 
άδειεσ. Η Επίβλεψθ κα τον βοθκιςει με ςχετικι ενζργειά τθσ, αλλά δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευκφνθ από τθν 
Επίβλεψθ ότι κα γίνει δυνατι θ διακοπι τθσ λειτουργίασ ι και, αν γίνει αυτι θ διακοπι, ποια κα είναι θ διάρκεια τθσ, 
ποια ϊρα τθσ θμζρασ ι νφχτασ κλπ. Θα πρζπει επομζνωσ ο ανάδοχοσ κατά τθν μόρφωςθ τθσ προςφοράσ του να 
κεωριςει ότι κατά τθν καταςκευι όλοι οι ςυναντϊμενοι αγωγοί κα βρίςκονται ςε «λειτουργία».  

5.2.7 Στισ περιπτϊςεισ που απαιτείται ι προβλζπεται από τθν μελζτθ θ κάλυψθ (υπαρχόντων και διατθρουμζνων ςτθν 
κζςθ τουσ ) αγωγϊν Ο.Κ.Ϋ. με καταςκευζσ ςκυροδζματοσ ζτςι, ϊςτε να γίνεται δυςχερισ θ μελλοντικι δυνατότθτα 
επιςκζψεωσ των αγωγϊν, και οι νζεσ εργαςίεσ πλθςιάηουν ςε απόςταςθ μικρότερθ από 0,50μ από τθν προςκείμενθ 
πλευρικι παρειά ι 1,00μ από τθν άνω παρειά του υπάρχοντοσ υπόγειου αγωγοφ, ι μικρότερθ από 2,00μ από τθν 
προςκείμενθ πλευρά αρδευτικοφ αφλακα, τότε κα παίρνονται τα ακόλουκα μζτρα:  

α. Γίνεται εκςκαφι με ελαφρά μθχανικά μζςα ι/και με τα χζρια, και αποκαλφπτεται ο αγωγόσ ζωσ το βάκοσ που 
προςδιορίηεται ςτθ μελζτθ (αν δεν προςδιορίηεται ςτθν μελζτθ οι ςωλθνωτοί αγωγοί αποκαλφπτονται ωσ το μιςό 
βάκοσ τουσ και οι κολωτοί ι ωοειδείσ οχετοί ωσ τθ ςτάκμθ τθσ γενζςεωσ του κόλου).  

β. Επικεωρείται ο αγωγόσ που αποκαλφφκθκε, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί ότι δεν υπζςτθ ηθμιζσ, ι αν ζχει υποςτεί, αυτζσ 
κα επιδιορκϊνονται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου  
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γ. Επανεπιχϊνεται με προςοχι και χριςθ μόνο ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων ςφμφωνα με το άρκρο Γ-2 τθσ παροφςασ 
Τ.Σ.Υ., ϊςτε να διαμορφωκεί ςκάμμα με το γεωμετρικό ςχιμα του προσ καταςκευι του ζργου (πριν από τθν εκςκαφι 
επικεωριςεων). Η επανεπίχωςθ αυτι, όπου απαιτείται, κα γίνεται με χριςθ ξυλοτφπων.  

δ. Σε περίπτωςθ που μεταβιβάηονται πρόςκετα μεγάλα φορτία από τισ νζεσ καταςκευζσ (π.χ. βάκρα γεφυρϊν, υψθλά 
επιχϊματα), τότε, πάνω από τθ ηϊνθ του αγωγοφ, θ επανεπίχωςθ κα γίνεται κατά τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
απαραίτθτθ ελαςτικότθτα κάτω από τθν καταςκευι από ςκυρόδεμα, για να αποφευχκεί θ μεταφορά φορτίων από τθν 
υπερκείμενθ καταςκευι ςτον υποκείμενο αγωγό. Πταν θ καταςκευι από ςκυρόδεμα πλθςιάηει ςε πολφ μικρι 
απόςταςθ ςτον υποκείμενο ι περιβαλλόμενο αγωγό, τότε κα πρζπει να πλθρϊνεται θ μεςολάβθςθ κατάλλθλων 
αγωγϊν μεταξφ του ςκυροδζματοσ και του αγωγοφ, με τθν οποία κα εξαςφαλίηεται ότι δεν μεταφζρονται τα 
προαναφερκζντα μεγάλα φορτία ςτον αγωγό (π.χ. κα χρθςιμοποιείται ςτρϊςθ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ κατάλλθλου 
πάχουσ κλπ).  

ε. Σε περίπτωςθ που πρόκειται περί μόνιμθσ εκςκαφισ και απαιτείται αντιςτιριξθ του αγωγοφ ι αρδευτικοφ αφλακα, θ 
μόνιμθ αντιςτιριξθ κα καταςκευάηεται κατά τθν πρόοδο των εκςκαφϊν.  
 
6 . ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ  

6.1 Ρρόςκετθ τιμι των πάςθσ φφςεωσ εκςκαφϊν λόγω των δυςχερειϊν τουσ από ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ Ο.Κ.Ϋ. ςε 
λειτουργία. Η εργαςία περιλαμβάνει:  

α. Τθν εκπόνθςθ των απαιτοφμενων μελετϊν μετατόπιςθσ ι και αναπροςαρμογισ των αγωγϊν, όπωσ επίςθσ και των 
τυχόν μελετϊν αντιςτιριξθσ και υποςτιριξθσ των ςοβαρϊν αγωγϊν.  

β. Πλεσ τισ ςυνεννοιςεισ, διαδικαςίεσ κλπ για τθν λιψθ των απαιτοφμενων ςχεδίων, αδειϊν, εγκρίςεων κλπ από τα 
αρμόδια Ο.Κ.Ϋ.  

γ. Τθ ςφνταξθ ςχεδίων αποτφπωςθσ των ςυναντϊμενων αγωγϊν ι οχετϊν υπό κατάλλθλθ κλίμακα και με τα 
προδιαγραφόμενα ςτοιχεία βάςει των οποίων κα γίνει και θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν (βλ. και παράγρ. 7.1.1.γ).  

δ. Τθν αντιμετϊπιςθ όλων των δυςχερειϊν εκςκαφισ, λόγω τθσ ςυνάντθςθσ «γνωςτϊν ι αγνϊςτων αγωγϊν» Ο.Κ.Ϋ. ςε 
λειτουργία και ειδικότερα: - Τθν ανάγκθ διενζργειασ των εκςκαφϊν μόνο με χριςθ ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων ι ακόμθ 
και με τα χζρια, για να αποφευχκεί ι βλάβθ των υπαρχόντων αγωγϊν Ο.Κ.Ϋ.  

- Τθν αδυναμία ι απαγόρευςθ χριςθσ μθχανικϊν μζςων για τθν αποκομιδι των προϊόντων εκςκαφισ, οπότε αυτι 
(αποκομιδι) κα πρζπει να γίνεται με διαδοχικζσ αναπετάςεισ με το φτυάρι μζχρισ απομακρφνςεωσ από τθν περιοχι των 
αγωγϊν 

ε. Τθν αντιμετϊπιςθ όλων των δυςχερειϊν εκςκαφισ λόγω χοριγθςθσ ςχεδίων των αγωγϊν ελλιπϊν ι και ανακριβϊν. 
Ζτςι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διενεργεί τισ εκςκαφζσ με μεγάλθ προςοχι ωσ εάν υπιρχαν και άλλοι αγωγοί ι 
οχετοί που δεν φαίνονται ςτα ςχζδια.  

ςτ. Τα υλικά και τθν εργαςία αντιςτιριξθσ ι υποςτιριξθσ των αγωγϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φκοράσ ξυλείασ και 
τυχόν τροποποίθςθσ του ςυςτιματοσ αντιςτιριξθσ των παρειϊν ορυγμάτων κατά τρόπο ςυμβιβαςτό με τουσ 
ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ Ο.Κ.Ϋ.  

η. Τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμιϊν που κα γίνουν ςτουσ αγωγοφσ (ακόμα και ςτθν περίπτωςθ τθσ ωσ άνω παραγράφου 
ε) κατά τθν εκςκαφι ι κατά τθν τυχόν επανεπίχωςθ του ςκάμματοσ ωσ και τθν αποκατάςταςθ τθσ ςτιριξθσ επικάλυψθσ 
και προςταςίασ των αγωγϊν.  
 
7 . ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ ΚΑΙ ΠΛΘΡΩΜΘ 

7.1 Ρρόςκετθ τιμι λόγω δυςχερειϊν των εκςκαφϊν από ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ Ο.Κ.Ϋ. ςε λειτουργία.  

7.1.1 Επιμζτρθςθ  

α. Οι δυςχζρειεσ από τθν ςυνάντθςθ, κατά τθν διάρκεια των πάςθσ φφςεων εκςκαφϊν, αγωγϊν Ο.Κ.Ϋ. ςε λειτουργία 
εκφράηονται ςε «πρόςκετθ τιμι» αυτϊν των εκςκαφϊν και κα επιμετρϊνται ςε όγκο εκςκαφϊν ςε μ3 , που περιβάλει 
τουσ ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ.  

β. Αυτόσ ο όγκοσ εκςκαφϊν που κα επιμετράται για πλθρωμι κα ορίηεται ωσ ακολοφκωσ:  

Ι. Μικοσ αγωγοφ κα είναι αυτό ςτο οποίο κα εκτελεςκοφν από τον ανάδοχο οι εργαςίεσ εκςκαφϊν του ζργου, όςο και 
οι εκςκαφζσ ςτα πρόςκετα τμιματα ςτα οποία κα εκτελζςει εργαςίεσ μετατόπιςθσ-ανακαταςκευισ αγωγϊν, που 
ευρίςκονται ςτθ ηϊνθ επιρροισ υπαρχόντων αγωγϊν.  

ΙΙ. Ράνω επιφάνεια κα ορίηεται μζχρι ζνα μζτρο (1,00μ) ψθλότερα από τθ ςτάκμθ τθσ πάνω επιφάνειασ του αγωγοφ. Για 
αγωγοφσ που μζςα ςτθν ζκταςθ του ςκάμματοσ ζχουν διαφορετικι πάνω ςτάκμθ, θ μορφι τθσ πάνω επιφάνειασ κα 
κεωρείται βακμιδωτι με οριηόντια τμιματα και κατακόρυφο ςκαλοπάτι. Το κατακόρυφο ςκαλοπάτι κα προςδιορίηεται 
ςε ςυνδυαςμό με τθν επάνω επιφάνεια του αγωγοφ. Και για τα ςκαλοπάτια αυτά κα προςαυξάνεται ο όγκοσ ςφμφωνα 
με τον κανόνα τθσ επόμενθσ παραγράφου. Διευκρινίηεται ότι όταν επικαλφπτονται οι ηϊνεσ που επθρεάηουν δφο 
αγωγοί ςτο αντίςτοιχο τμιμα ιςχφει θ υψθλότερθ πάνω επιφάνεια.  
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ΙΙΙ. Ρλάτοσ που επθρεάηεται από τισ δυςχζρειεσ κα ορίηεται για οποιαδιποτε κατεφκυνςθ αγωγοφ ςχετικά με το 
ςκάμμα, το πλάτοσ του αγωγοφ που ςυναντιζται προςαυξθμζνο και από τισ δφο πλευρζσ κατά 0,25μ (25 εκ.ςε κάκε 
πλευρά).  
Πταν ςυναντθκοφν αγωγοί με ελεφκερθ μεταξφ τουσ οριηόντια απόςταςθ μικρότερθ από 0,25+0,25=0,50μ τότε θ 
προςαφξθςθ και για τουσ δφο αγωγοφσ δεν κα είναι ακροιςτικά μεγαλφτερθ από το πλάτοσ που πραγματικά υπάρχει. 
IV.Κάτω επιφάνεια κα υπολογίηεται θ πραγματικι επιφάνεια εκςκαφισ ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ που κα 
φτάνει το πολφ μζχρι δφο μζτρα (2,00μ) χαμθλότερα από τθ ςτάκμθ τθσ κάτω επιφάνειασ ζδραςθσ του αγωγοφ.  

Για ςυναντϊμενουσ παράλλθλουσ αγωγοφσ με διαφορετικι κάτω ςτάκμθ ζδραςθσ, θ μορφι τθσ κάτω επιφάνειασ κα 
κακορίηεται όπωσ προβλζπεται και για τθν πάνω επιφάνεια.  

V. Από τον όγκο που προκφπτει ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα παραπάνω εδάφια (I), (II), (III) και (IV) κα αφαιρείται 
ο όγκοσ των αγωγϊν ι οχετϊν Ο.Κ.Ϋ. και το αποτζλεςμα κα εκφράηει τθν επιμετροφμενθ για πλθρωμι ποςότθτα.  

γ. Η ςχετικι επιμζτρθςθ που κα υποβλθκεί από τον Ανάδοχο κα ςυνοδεφεται και από υψομετρικι οριηοντιογραφία των 
αγωγϊν ςε κλίμακα 1:500 ( ι ακόμα λεπτομερζςτατα ςε κλίμακα 1:100 ι 1:200 όταν θ πυκνότθτα ι άλλα 
χαρακτθριςτικά των αγωγϊν το απαιτιςουν) και από χαρακτθριςτικζσ τομζσ κλπ, ςτισ οποίεσ κα δίνονται τα 
χαρακτθριςτικά των αγωγϊν που ςυναντιόνται (διάμετροι, υλικό καταςκευισ εξωτερικοφ περιβλιματοσ, αναγνϊριςθ 
Ο.Κ.Ϋ. , υψόμετρο του ανϊτερου και κατϊτερου ςθμείου των αγωγϊν, πλάτοσ αγωγϊν κλπ).  

δ. Οι εκςκαφζσ επικεϊρθςθσ (Αρ. 20.5.2.7) επιμετρϊνται και αμείβονται τόςο με το οικείο άρκρο Τιμολογίου 
«Εκςκαφζσ Θεμελίων» όςο και με τθν πρόςκετθ αποηθμίωςθ του άρκρου «Ρρόςκετθ τιμι λόγω δυςχερειϊν από 
ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ ΟΚΫ ςε λειτουργία».  

7.1.2 Ρλθρωμι  

α. Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που προδιαγράφονται ςτο παρόν άρκρο και 
ειδικότερα ςτισ παραγράφουσ 20.6.1.α ζωσ και η.  

β. Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται επίςθσ οι επί πλζον δαπάνεσ από: - Δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ υλικϊν και 
μθχανθμάτων. - Δυςχζρειεσ λειτουργίασ μθχανθμάτων που μπορεί να φκάνουν και μζχρι πλιρουσ απαγόρευςθσ τθσ 
λειτουργίασ τουσ. - Δυςχζρειεσ ανάκτθςθσ των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τισ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν των 
ςκαμμάτων που μπορεί να φκάςουν και μζχρι ολικισ απϊλειασ τουσ. - Τυχόν κακυςτεριςεισ τθσ εργαςίασ από τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των εργαςιϊν εκςκαφισ από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ των ενδιαφερομζνων Ο.Κ.Ϋ. 
(ςτισ οποίεσ κακυςτεριςεισ κα περιλαμβάνονται και οι τυχόν κακυςτεριςεισ προςζλευςθσ του εποπτεφοντοσ 
προςωπικοφ των Ο.Κ.Ϋ. ι και θ εργαςία αυτοφ του προςωπικοφ ςφμφωνα με το ωράριο τθσ Υπθρεςίασ του, πράγματα 
που επθρεάηουν τθν απόδοςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όταν κα υποβλθκεί από τουσ ενδιαφερόμενουσ Ο.Κ.Ϋ. θ 
απαίτθςθ να παρευρίςκεται υπάλλθλοσ τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κλπ).  

γ. Τζλοσ, ςτθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται και όλεσ οι δαπάνεσ για τθν προςκόμιςθ, χριςθ και αποκόμιςθ των 
απαιτουμζνων μθχανικϊν μζςων εργαλείων και οργάνων, τθν προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν και αποκομιδι των 
προϊόντων εκςκαφισ και με οποιοδιποτε μζςο, τθ διενζργεια ελζγχων και δοκιμϊν, τα ζξοδα αδειϊν, τθν απαςχόλθςθ 
του επιςτθμονικοφ και εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, όπωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ, ζςτω κι αν δεν προδιαγράφεται ρθτά 
αλλά είναι αναγκαία για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  

δ. Διευκρινίηονται και τα εξισ: Ι. Με τθν πρόςκετθ αυτι τιμι ο Ανάδοχοσ, όπωσ είναι ευνόθτο, αποηθμιϊνεται μόνον για 
τισ επί πλζον δυςχζρειεσ των πάςθσ φφςεωσ εκςκαφϊν, όπωσ αναπτφςςονται ςτο παρόν άρκρο, ενϊ για τισ λοιπζσ 
εργαςίεσ καταςκευισ νζων αγωγϊν ι και αποκατάςταςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ όπωσ επίςθσ και κάκε άλλθσ 
ςυναφοφσ εργαςίεσ τθσ ηϊνθσ αγωγϊν και μεταβατικϊν επιχωμάτων, επίχωςθ τθσ περιοχισ πάνω από τθ ηϊνθ αγωγοφ 
με υλικά επανεπίχωςθσ, τυχόν ειδικά προςτατευτικά ζργα που απαιτοφν οι διάφοροι Ο.Κ.Ϋ. , όπωσ προςταςία τθσ άνω 
επιφάνειασ με τοφβλα, με πλάκα ςκυροδζματοσ ι με ειδικζσ ταινίεσ κλπ) , κα αμείβεται ςφμφωνα με το τιμολόγιο 
προςφοράσ του ι με Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τισ εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςε αυτό, εκτόσ εάν θ ανάγκθ καταςκευισ ι 
και αποκατάςταςθσ τουσ ανζκυψε από υπαιτιότθτα του Αναδόχου οπότε θ δαπάνθ τουσ περιλαμβάνεται ςτθν τιμι 
μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου και ο Ανάδοχοσ δεν αποηθμιϊνεται ιδιαίτερα για αυτζσ. 

ΙΙ. Η πρόςκετθ αυτι τιμι ιςχφει και για τισ εργαςίεσ εκτζλεςθσ διερευνθτικϊν τομϊν για τον εντοπιςμό δικτφων Ο.Κ.Ϋ., 
όπωσ επίςθσ και για τισ εκςκαφζσ τοποκζτθςθσ εγκάρςιων αγωγϊν και οχετϊν ςε υπάρχουςα οδό, κάτω από ςφγχρονθ 
διερχόμενθ κυκλοφορία (όχι εργοταξιακι).  

ΙΙΙ. Η παροφςα πρόςκετθ τιμι δεν χορθγείται για τθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ εναερίων αγωγϊν Ο.Κ.Ϋ. (π.χ. αγωγϊν 
ΔΕΗ), ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε δυςχζρειεσ που μπορεί να δθμιουργθκοφν ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

IV. Πμοια δεν περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ πλαγιοκίνθςθσ των υπαρχόντων αγωγϊν ι/και καταςκευισ νζων αγωγϊν.  
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.Σ.Π. - 03  ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά τθν αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων οδϊν, ςτισ οποίεσ εκτελείται εκςκαφι 
ορυγμάτων για τθν εγκατάςταςθ αγωγϊν ι καταςκευι τεχνικϊν ζργων  (φρεατίων κλπ.). Η αποκατάςταςθ του 
οδοςτρϊματοσ κα καλφψει υποχρεωτικά όλα τα τμιματα τθσ επιφάνειασ των οδϊν που κα ζχουν κακαιρεκεί. 

  
2.  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ  

2.1  Γενικζσ εργαςίεσ για κάκε τφπο οδοςτρϊματοσ  

Μετά τθν τοποκζτθςθ του αγωγοφ μζςα ςτθν τάφρο και φςτερα από τθν εκτζλεςθ των δοκιμαςιϊν που προβλζπονται, 
πρζπει αυτι να επαναπλθρωκεί αμζςωσ και να ςυμπυκνωκεί το υλικό πλιρωςθσ ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ ΕΤΕΡ, 
ϊςτε να αποφευχκοφν πικανζσ κακιηιςεισ. Εάν θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία κεωριςει απαραίτθτο, μπορεί να διατάξει 
προςωρινι υπερεπίχωςθ του ςκάμματοσ ζωσ τθν άνω ςτάκμθ τθσ ηϊνθσ οδοςτρωςίασ, με ςφγχρονθ διαβροχι των 
υλικϊν επίχωςθσ. Ο επί πλζον όγκοσ τθσ υπερεπίχωςθσ πλθρϊνεται ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα τιμολόγια επιχϊςεων 
τθσ μελζτθσ.  

Ο Ανάδοχοσ φζρει τθν ςχετικι ευκφνθ για τισ κακιηιςεισ και πρζπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα με δικζσ του 
δαπάνεσ μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. Στθν περίπτωςθ που εμφανιςκοφν κακιηιςεισ του οδοςτρϊματοσ, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ δαπάνθ για τθν αφαίρεςθ και ανακαταςκευι του αντίςτοιχου τμιματοσ.  

Πταν επιτευχκεί ικανοποιθτικι ςυμπφκνωςθ του υλικοφ πλιρωςθσ, γίνεται θ αφαίρεςθ των πλεοναηόντων υλικϊν 
επίχωςθσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ καταςκευι του οδοςτρϊματοσ ςτο απαιτοφμενο πάχοσ. Η αφαίρεςθ του υλικοφ τθσ 
προςωρινισ υπερεπίχωςθσ περιλαμβάνεται ωσ εργαςία ςτο άρκρο "ΔΙΑΜΟΨΫΣΗ ΣΚΑΨΗΣ ΟΔΟΣΤΫΜΑΤΟΣ" του 
τιμολογίου τθσ μελζτθσ. Εάν για διάφορουσ λόγουσ, θ οριςτικι αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ δεν μπορεί να γίνει 
ευκφσ αμζςωσ μετά τθν επαναπλιρωςθ τθσ τάφρου του αγωγοφ, κατόπιν εντολισ τθσ Επίβλεψθσ ι του φορζα, κα 
εφαρμόηεται είτε προςωρινι ςτρϊςθ αςφαλτομίγματοσ (αςφαλτικι προεπάλειψθ), είτε ςτρϊςθ 5 cm από ςκυρόδεμα 
C12/15. Εάν εμφανιςτοφν βλάβεσ τθσ προςωρινισ αυτισ επικάλυψθσ κα αποκακίςτανται άμεςα.  

2.2  Τςιμεντόςτρωτα - Λικόςτρωτα - Ωωματόδρομοι  

Ϋσ ςυμβατικό πλάτοσ αποκατάςταςθσ οδοςτρωμάτων, ορίηεται το ςυμβατικό πλάτοσ ορφγματοσ προςαυξθμζνο κατά 
20 cm εκατζρωκεν αυτοφ, ιτοι Β+0,40 m. Εάν για διάφορουσ λόγουσ απαιτθκεί μεγαλφτερο πλάτοσ αποκατάςταςθσ 
γίνεται κατόπιν εντολισ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ.  

Σπαςμζνα κομμάτια οδοςτρϊματοσ κοντά ςτθν ακμι κα πρζπει να απομακρφνονται επιμελϊσ με νζα κοπι, και εάν 
είναι δυνατόν με μθχάνθμα κοπισ οδοςτρωμάτων. Η αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ πρζπει να εκτελεςκεί κατά τον 
ίδιο τρόπο και ςτθν ίδια ποιότθτα με το ςυνεχόμενο οδόςτρωμα.  

Η ανακαταςκευι των οδοςτρωμάτων κα γίνεται ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει διαφορά μεταξφ του εναπομείναντοσ 
παλαιοφ και αποκαταςτακζντοσ οδοςτρϊματοσ και ςε τμιματα τελείωσ ορκογωνιςμζνα.  

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ κα είναι οι εξισ:  

 Για τςιμεντόςτρωτα:  

-Διαμόρφωςθ ςκάφθσ οδοςτρϊματοσ. - 

-Καταςκευι βάςθσ ςυνολικοφ πάχουσ 10 εκ. που κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τθν  ΡΤΡ Ο155, με κραυςτό υλικό 
διαβάκμιςθσ Β ι Γ, είτε από αςβεςτολικικό υλικό λατομείου, είτε προζλευςθσ χειμάρρου.  

-Σκυρόδεμα οδοςτρωςίασ κατθγορίασ C 16/20, τελικοφ πάχουσ 15 εκ.  

 Για λικόςτρωτα:  

-Διαμόρφωςθ ςκάφθσ οδοςτρϊματοσ. - Καταςκευι βάςθσ ςυνολικοφ πάχουσ 10 εκ. που κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα 
με τθν ΡΤΡ Ο155, με κραυςτό υλικό διαβάκμιςθσ Β ι Γ, είτε από αςβεςτολικικό υλικό λατομείου, είτε προζλευςθσ 
χειμάρρου.  

-Εξομαλυντικι ςτρϊςθ από ςκυρόδεμα C 12/15, τελικοφ πάχουσ 10 εκ.  

-Λικόςτρωςθ ι κυβολικόςτρωςθ προζλευςθσ, ςχιματοσ και διάταξθσ τζτοιασ ϊςτε να αποκακιςτά απόλυτα τθν μορφι 
και τθν ςτερεότθτα τθσ αρχικισ επιφάνειασ (προ τθσ  εκςκαφισ).  

Για χωματόδρομουσ:  

-Καταςκευι βάςθσ ςυνολικοφ πάχουσ 10 εκ. που κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Ο155, με κραυςτό υλικό 
διαβάκμιςθσ Β ι Γ, είτε από αςβεςτολικικό υλικό λατομείου, είτε προζλευςθσ χειμάρρου, θ οποία κα αποτελεί και τθν 
τελευταία ςτρϊςθ επίχωςθσ.  
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2.3  Αςφαλτικά οδοςτρϊματα  

Ππου θ αποκατάςταςθ τθσ αςφάλτου γίνεται ςε επαρχιακό οδικό δίκτυο, απαιτείται άδεια τομισ αςφάλτου, από τθ 
Δ.Τ.Υ. Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ, και κα γίνει ςφμφωνα με τθ διατομι που επιβάλλεται από αυτι. Η ίδια διατομι 
κα εφαρμοςτεί και ςε τμιματα εκτόσ επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου.  

Η διαδικαςία για τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω αδείασ γίνεται από τον ανάδοχο.  

Οι ςυνικεισ προβλεπόμενεσ εργαςίεσ είναι οι εξισ:  

- Αφαίρεςθ των πλεοναηόντων υλικϊν επίχωςθσ  

- Καταςκευι εξομαλυντικισ ςτρϊςθσ από ςκυρόδεμα C12/15 πάχουσ 15 εκ.  

- Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ με αςφαλτικό διάλυμα ΜΕ-5 ι κακαρι άςφαλτο ι αςφαλτικό γαλάκτωμα ταχείασ 
διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ ΕΤΕΡ/ΡΕΤΕΡ. - Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ 
ΕΤΕΡ/ΡΕΤΕΡ, πάχουσ 5 εκ.  

 
3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕ ΔΑΠΑΝΕ  

Στισ τιμζσ μονάδασ του Τιμολογίου για αποκατάςταςθ των διαφόρων τφπου οδοςτρωμάτων, περιλαμβάνονται οι 
δαπάνεσ για όλεσ τισ εργαςίεσ, υλικά και χριςθ κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ, που απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ, 
κατά τα ανωτζρω και κατά τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ και ςχζδια τθσ μελζτθσ, εκτζλεςθ των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ.  

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά, οι δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των περιλαμβανομζνων 
ςτο κεφάλαιο 2 τθσ παροφςασ Τ.Ρ. ςχετικϊν εργαςιϊν, που επιμετρϊνται και πλθρϊνονται με τα αντίςτοιχα άρκρα του 
τιμολογίου τθσ μελζτθσ. 
 
4.  ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ ΚΑΙ ΠΛΘΡΩΜΘ  

Η επιμζτρθςθ τθσ αποκατάςταςθσ όλων των οδοςτρωμάτων γίνεται για τθν επιφάνεια των αποκατεςτθμζνων 
οδοςτρωμάτων αναλυτικά για κάκε ομάδα εργαςίασ που απαιτείται (μόρφωςθ ςκάφθσ, βάςθ, εξομαλυντικι ςτρϊςθ 
κλπ.), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 2 τθσ παροφςασ Τ.Ρ. και τα πλθρϊνεται με τα αντίςτοιχα άρκρα του 
τιμολογίου τθσ μελζτθσ.  
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.Σ.Π. - 04 ΔΙΚΣΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ ΤΨΘΛΘ ΠΤΚΝΟΣΘΣΑ (HDPE) 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι εργαςίεσ που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Ρροδιαγραφι αφοροφν ςτθν καταςκευι υπογείων δικτφων 
φδρευςθσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) κλάςθσ PE 80 και PE 100. 

 
2. ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΘ ΕΝΩΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

2.1 Ενςωματοφμενα υλικά 

Τα υλικά που ενςωματϊνονται ςτα δίκτυα ςωλθνϊςεων από πολυαικυλζνιο (Ε) είναι: 

• Σωλινεσ πολυαικυλενίου υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) από πρϊτεσ φλεσ 2θσ και 3θσ γενιάσ. 

• Ειδικά τεμάχια από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ ίδιων ιδιοτιτων με τουσ ςωλινεσ, ι λοιπά υλικά. 

Οι ςωλινεσ ονομαςτικισ πίεςθσ μεγαλφτερθσ των 16 atm καταςκευάηονται κατά κανόνα από πολυαικυλζνιο 3θσ 
γενιάσ (PE 100).  

Η ονομαςτικι πίεςθ των ςωλινων δεν πρζπει να ςυγχζεται με τθν κλάςθ του υλικοφ (PE 80, PE 100). 

Το πολυαικυλζνιο υψθλισ ποιότθτασ HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαικυλζνιο χαμθλισ ποιότθτασ LDPE 
(Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλζνιο (PP) υπάγονται ςτθν κατθγορία των πολυολεφινϊν. 

Τα πολυαικυλζνια είναι κερμοπλαςτικά, δθλαδι μποροφν να μορφοποιθκοφν κερμαινόμενα και να 
επαναςτερεοποιθκοφν οςεςδιποτε φορζσ. 

Το μοριακό βάροσ του πολυαικυλενίου κυμαίνεται από 2000 ζωσ 40.000. 

Οι τυπικζσ ιδιότθτεσ των υλικϊν HDPE παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Ιδιότθτα Μονάδα Μζκοδοσ δοκιμισ Σιμι 

Δείκτθσ ροισ MFI 190/5 g/10min ΕΝ ISO 1133:2000-021 0,3 - 0,7 

Μηχανικζσ ιδιότητεσ ςε θερμοκραςία 23°C και ςχετική υγραςία 50% 

Πριο διαρροισ Ν/mm
2
 ΕΝ ISO 527-1:1996

2
 22 

Επιμικυνςθ ςτο ςθμείο διαρροισ % ΕΝ ISO 527-1:1996
2
 15 

Αντοχι εφελκυςμοφ ςτθν κραφςθ Ν/mm
2
 Ταχφτθτα δοκιμισ 32 

Επιμικυνςθ ςτθν κραφςθ % 125 mm/min >800 

Αντοχι ςτθν κάμψθ Ν/mm
2
 ΕΝ ISO 178:2003

3
 28 

Μζτρο κάμψεωσ Ν/mm
2
  800 

Σκλθρότθτα Shore D - DΙΝ 53505:2000-08
4
 60 

Αντοχι ςε κροφςθ - ΕΝ ISO 8256:2004
5
 χωρίσ κραφςθ 

Θερμικζσ ιδιότητεσ 

Ρεριοχι τιξεωσ °C  130 

Συντελεςτισ γραμμικισ διαςτολισ Κ
-1

 ASTM D 696-03
6
 1.7*10

-4 

Θερμικι αγωγιμότθτα ςτουσ 20°C W / m • Κ DIN 52612-1
7
 0.43 

Ηλεκτρικζσ ιδιότητεσ ςε θερμοκραςία 20°C και ςχετική υγραςία 50%. 

Ειδικι αντίςταςθ Ϋ • cm ASTM D257-99
8
 > 10

16
 

Επιφανειακι αντίςταςθ Ϋ ASTM D257-99
8
 > 10

13
 

1
 Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics 

(ISO 1133:1997) -- Ρλαςτικά - Ρροςδιοριςμόσ τθσ μαηικισ παροχισ τιγματοσ (MFR) και ογκομετρικισ παροχισ 
τιγματοσ (MVR) των κερμοπλαςτικϊν 
2
 Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994). -- 

Ρλαςτικά. Ρροςδιοριςμόσ εφελκυςτικϊν ιδιοτιτων. Μζροσ 1: Γενικζσ αρχζσ. 
3
 Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2001) -- Ρλαςτικά. Ρροςδιοριςμόσ καμπτικϊν ιδιοτιτων.  

4
 Testing of rubber - Shore A and Shore D hardness test -- Μζκοδοι δοκιμισ ςκλθρότθτασ ελαςτικοφ Shore A και Β. 
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5
 Plastics - Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) -- Ρλαςτικά. Ρροςδιορκςμόσ εφελκυςτικισ 

αντοχισ από κρουςτικά φορτία. 
6
 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30°C and 30°C With a 

Vitreous Silica Dilatometer -- Ρρότυπθ δοκιμι προςδιοριςμοφ τθσ γραμμικισ κερμικισ διαςτολισ των πλαςτικϊν 
μεταξφ -30°C και 30°C, με χριςθ παραμορφωςιμζτρου. 
7
 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate 

Apparatus; Test Procedure and Evaluation. Δοκιμζσ κερμομονωτικϊν υλικϊν 
8
 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials -- Ρρότυπθ δοκιμι θλεκτρικισ 

αντίςταςθσ και αγωγιμότθτασ μονωτικϊν υλικϊν (τό πρότυπο DIN 53482 ζχει αποςυρκεί, χωρία να 
αντικαταςτακεί). 

 
3. ΕΦΑΡΜΟΗΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Πρότυπα για ςωλήνεσ δικτφων φδρευςησ 

EN 12201-1:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: General -- 
Συςτιματα ςωλθνϊςεων υδροδότθςθσ από πολυαικυλζνιο (Ε). Μζροσ 1: 
Γενικότθτεσ. 

EN 12201-2:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes - - 
Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο. Μζροσ 
2: Σωλινεσ. 

EN 12201-3:2003  Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings -- 
Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο. Μζροσ 
3: Εξαρτιματα. 

 

EN 12201-4:2001   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves -- 
Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ από πολυαικυλζνιο. Μζροσ 
4: Βάνεσ. 

EN 12201-5:2003   Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for 
purpose of the system. -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων για ζργα φδρευςθσ 
από πολυαικυλζνιο. Μζροσ 5: Καταλλθλότθτα ςυςτθμάτων 

Πρότυπα για ςωλήνεσ δικτφων ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεςη για ςωλήνεσ υπογείων και υπζργειων δικτφων 

EN 13244-1:2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 
for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: General 
-- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων υπογείων και υπζργειων δικτφων, 
φδρευςθσ, αποςτράγγιςθσ και αποχζτευςθσ, από πολυαικυλζνιο (Ε). Μζροσ 1: 
Γενικά 

EN 13244-2:2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 
for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes -- 
Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων υπογείων και υπζργειων δικτφων, 
φδρευςθσ, αποςτράγγιςθσ και αποχζτευςθσ, από πολυαικυλζνιο (Ε). Μζροσ 2: 
Σωλινεσ. 

EN 13244-3:2002  Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 
for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings 
-- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων από πολυαικυλζνιο για υπόγεια ι υπζργεια 
δίκτυα ομβρίων και ακακάρτων, Ρολυαικυλζνιο (PE)- Μζροσ 3: Εξαρτιματα, 
ςφνδεςμοι 

EN 13244-4:2002  Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 
for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves -
- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων από πολυαικυλζνιο για υπόγεια ι υπζργεια 
δίκτυα ομβρίων και ακακάρτων, Ρολυαικυλζνιο (PE)- Μζροσ 4: Δικλείδεσ 

EN 13244-5:2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water 
for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness 
for purpose of the system -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλινων από πολυαικυλζνιο 
για υπόγεια ι υπζργεια δίκτυα ομβρίων και ακακάρτων, Ρολυαικυλζνιο (PE)- 
Μζροσ 5: Καταλλθλότθτα ςυςτθμάτων. 
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Πρότυπα εξαρτημάτων 

EN 1680:1997  Plastics piping systems - Valves for polyethylene (PE) piping systems – Test 
method for leaktightness under and after bending applied to the operating 
mechanisms -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Βαλβίδεσ για ςυςτιματα 
ςωλθνϊςεων από πολυαικυλζνιο (Ε) - Μζκοδοσ δοκιμισ για ςτεγανότθτα υπό 
κάμψθ του μθχανιςμοφ λειτουργίασ και μετά από αυτι. 

EN 10284:2000  Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) piping 
systems -- Λυόμενοι ςφνδεςμοι μαλακοφ χυτοςιδιρου για ςυςτιματα 
ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE). 

EN 12100:1997  Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to 
bending between supports -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Βαλβίδεσ 
πολυαικυλενίου (Ε) - Μζκοδοσ δοκιμισ τθσ αντοχισ ςε κάμψθ μεταξφ 
ςτθριγμάτων. 

Πρότυπα δοκιμών 

EN 12099  Plastics Piping Systems - Polyethylene Piping Materials and Components - 
Determination of Volatile Content -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Υλικά 
και ςυςτατικά μζρθ ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου – Ρροςδιοριςμόσ τθσ 
περιεκτικότθτασ των πτθτικϊν. 

EN 921:1994  Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance to 
internal pressure at constant temperature -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων 
- Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ 
υπό ςτακερι κερμοκραςία. 

EN 12119:1997  Plastics piping systems - Polyethylene (PE) valves - Test method for resistance to 
thermal cycling -- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων – Βάνεσ πολυαικυλενίου 
(Ε) - Μζκοδοσ δοκιμισ για τθν αντοχι ςε κυκλικι κερμικι εναλλαγι. 

 
4. ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΤΛΙΚΑ ΩΛΘΝΩΝ 

4.1 Γενικά 

Τα υλικά καταςκευισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροδιαγραφϊν 
(ΕΝ) και κα παράγονται ςφμφωνα με αυτζσ. 

Ρροϊόντα από άλλα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και πρϊτεσ φλεσ από κράτθ – μζλθ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Ωϊρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι, κεωροφνται ιςοδφναμα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δοκιμϊν και ελζγχων που διεξιχκθςαν ςτο κράτοσ καταςκευισ, όταν με αυτοφσ 
επιτυγχάνεται ςτον ίδιο βακμό επαρκϊσ θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ ωσ προσ τθν αςφάλεια, τθν υγεία και 
τθν καταλλθλότθτα χριςθσ. 

Για τθν αποδοχι των προτεινομζνων ςωλινων και εξαρτθμάτων προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο ο Ανάδοχοσ κα 
υποβάλει ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ φάκελο με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

- παρουςίαςθ του εργοςταςίου παραγωγισ των προϊόντων HDPE, 

- πιςτοποιθτικά από αναγνωριςμζνο φορζα /εργαςτιριο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ διατάξεισ (ΕΝ 
ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories -- Γενικζσ 
απαιτιςεισ για τθν επάρκεια των εργαςτθρίων δοκιμϊν και διακριβϊςεων), από τα οποία κα προκφπτει 
ςυμμόρφωςθ των προϊόντων προσ τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων προτφπων  

- πίνακεσ/ ςτοιχεία αναλόγων εφαρμογϊν των προϊόντων, 

- πίνακεσ διαςτάςεων/ χαρακτθριςτικϊν των παραγομζνων προϊόντων, 

- ςχζδια λεπτομερειϊν των ειδικϊν τεμαχίων και των ςυνδζςμων του ςυςτιματοσ που παράγει το εργοςτάςιο, 

- οδθγίεσ εγκατάςταςθσ/ ςφνδεςθσ. 

Τα ανωτζρω ςτοιχεία κα υποβάλλονται κατά προτίμθςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και κατ’ ελάχιςτον κα 
περιλαμβάνουν περίλθψθ ςτθν Ελλθνικι και πλιρθ κείμενα/ ςτοιχεία ςτθν Αγγλικι. 

Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα κα ζχουν καταςκευαςτεί με πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΝ ISO 9000:2000- 12 (Quality 
management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συςτιματα διαχείριςθσ ποιότθτοσ - Βαςικζσ αρχζσ και 
λεξιλόγιο) παραγωγικι διαδικαςία. 
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Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματά τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε δίκτυα 
πόςιμου νεροφ, από επίςθμθ Αρχι, Οργανιςμό ι Ινςτιτοφτο χϊρασ τθσ ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water Inspectorate 
for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οι ςωλινεσ κα ζχουν παραχκεί το πολφ ζνα εξάμθνο πριν τθν προςκόμιςι τουσ ςτο ζργο προσ τοποκζτθςθ. 

4.2 ιμανςθ ςωλινων 

Οι ςωλινεσ κα φζρουν δφο ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά τυπωμζνεσ και ανά μζτρο μικουσ 
ςωλινα, που κα ζχουν τθν εξισ ενδεικτικι μορφι π.χ για PE 100: 

Ψορζασ Ζργου – ΑΓΫΓΟΣ HDPE/ Ψ ΑΑΑ Ω ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100 = 

όπου: 

HDPE = πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 

ΨΑΑΑ Ω ΒΒΒ = εξωτερικι διάμετροσ Ω πάχοσ τοιχϊματοσ 

PN 12,5 = κλάςθ πίεςθσ ςε atm ι bar 

XXXX = όνομα καταςκευαςτι 

YYYY = χρόνοσ παραγωγισ από τθν μία πλευρά και αφξων αρικμόσ μικουσ από τθν αντιδιαμετρικι 

ZZZZ = τα εφαρμοηόμενα πρότυπα για τθν παραγωγι και τθν δοκιμαςία των ςωλινων ςτο εργοςτάςιο των ςωλινων 
αυτϊν και για τον ζλεγχο αυτϊν 

PE 100 = θ κατάταξθ τθσ πρϊτθσ φλθσ 

 
5. ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ - ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΣΕΛΕΙΩΜΕΝΘ ΕΡΓΑΙΑ 

5.1 Μεταφορά και αποκικευςθ υλικών 

Η διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με προςοχι για τθν αποφυγι 
φκορϊν. Τα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι ςωλινεσ να μθν εξζχουν από τθν καρότςα. 

Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά ανυψωτικά μθχανιματα. Σε καμία περίπτωςθ δεν 
επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινου ι αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ 
των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντεσ (ςαμπάνια). 

Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ (π.χ. διάταξθ 
πυραμίδασ), ϊςτε να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ λόγω υπερκείμενου βάρουσ. Κάκε διάμετροσ 
κα ςτοιβάηεται χωριςτά. Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα 
κιβϊτια ςυςκευαςίασ τουσ. 

Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα: 

α) Η μεγάλθ παραμονι ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και θ ζκκεςθ ςτον ιλιο. Η μζγιςτθ παραμονι των μπλε ςωλινων 
ςτο φπαικρο ςε καμία περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνει τουσ τζςςερισ μινεσ. 

β) Η ανομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ περιφερειακά ςτθν διατομι, κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει 
ςτρζβλωςθ ι λυγιςμό ςτον ςωλινα. 

γ) Η αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει παραμόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ διαμζτρου. 

δ) Το ςφρςιμο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ φορτοεκφορτϊνονται με ςυρματόςχοινα ι 
αλυςίδεσ κα προςτατεφονται κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ. 

ε) Η υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλμζνθ ςτοίβαςθ). 

Ορκι προοπτικι αποτελεί θ ςτοίβαςθ ςε φψοσ ζωσ 1,5 m, με επαφι των ςωλινων κατά γενζτειρα.Η κάτω ςτρϊςθ 
κα εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι επιφάνεια και κακϋ όλο το μικοσ των ςωλινων. Κατά τθν αποκικευςθ ςωλινων 
διαφορετικϊν ςειρϊν και διαμζτρων, οι πλζον άκαμπτοι κα διατάςςονται ςτο κάτω μζροσ τθσ ςτοίβασ. 

Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαμορφωμζνα άκρα (π.χ. φλαντηωτοί ςωλινεσ), τα άκρα αυτά κα προεξζχουν. Τα άκρα 
των ςωλινων που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα προςτατεφονται από χτυπιματα. 

Τα φορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των ςωλινων κα ζχουν καρότςα με λείεσ 
επιφάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχμθρϊν αντικειμζνων που κα μποροφςαν να τραυματίςουν τουσ ςωλινεσ. 

5.2 Σοποκζτθςθ ςωλινων ςτο όρυγμα 

Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ κα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα βάκθ και κλίςεισ από τθν 
εγκεκριμζνθ μελζτθ, κα είναι επίπεδοσ και απαλλαγμζνοσ από πζτρεσ. Οι ςωλινεσ τοποκετοφνται επί 
αμμοχαλικϊδουσ ςτρϊςθσ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ. 
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Η τοποκζτθςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα κα γίνεται με χριςθ ιμάντων. Η χριςθ μεταλλικϊν αλυςίδων, καλωδίων, 
αγκίςτρων και λοιπϊν εξαρτθμάτων που μπορεί να βλάψουν τθν προςτατευτικι επζνδυςθ απαγορεφεται. 

Η εκτροπι κάκε ςωλινα από τον επόμενο, τόςο οριηοντιογραφικά όςο και υψομετρικά δεν κα υπερβαίνει τισ 
γωνίεσ που ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ για το είδοσ των χρθςιμοποιουμζνων ςυνδζςμων, και ςε κάκε περίπτωςθ δεν 
κα υπερβαίνει τα εξισ όρια : 

Ψ 500 mm: 3,0
ο
 

Ψ 600 ζωσ 900 mm: 2,0
ο
 

Ψ 1000 ζωσ 1400 mm: 1,0
ο
 

Ψ 1400 mm: 0,5
ο
 

Κατά τθν επίχωςθ του ςωλινα τα υλικά επίχωςθσ κα διευκετοφνται κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να περιβάλλουν τον 
αγωγό και να ςυμπλθρϊνουν πλιρωσ το διάκενο μεταξφ ςωλινοσ και ορφγματοσ (πλιρεσ πλευρικό ςφινωμα 
αγωγοφ). Στθν ςυνζχεια θ ςτρϊςθ εγκιβωτιςμοφ του ςωλινα κα ςυμπυκνϊνεται επαρκϊσ με χριςθ ελαφροφ 
δονθτικοφ εξοπλιςμοφ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ τοποκζτθςθσ και του εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων ο Ανάδοχοσ κα λαμβάνει τα 
απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να μθν προκλθκεί βλάβθ ςτισ ςωλθνϊςεισ από οποιαδιποτε αιτία. Σε κάκε διακοπι τθσ 
εργαςίασ τοποκζτθςθσ των ςωλινων το τελευταίο άκρο κα εμφράςςεται για προςταςία του ςωλινα από τθν 
ειςχϊρθςθ ρυπαντϊν. 

 
6. ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ ΕΡΓΑΙΑ 

6.1 Μονάδεσ μζτρθςθσ περαιωμζνθσ εργαςίασ 

Αγωγόσ - Αξονικό μικοσ δικτφου, κατά ονομαςτικι διάμετρο και κατθγορία ςωλινων μαηί με τα ειδικά τεμάχια 
(εκτόσ εάν ςτα ςυμβατικά τεφχθ προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ των ειδικϊν τεμαχίων). 

Τμιματα ςωλθνϊςεων που ζχουν καταςκευαςκεί με διατομζσ ςωλινων μεγαλφτερεσ από τισ κακοριηόμενεσ ςτθν 
μελζτθ κα επιμετρϊνται με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ διαμζτρουσ τεμαχίων. 

Διευκρινίηεται ότι τα μικθ των ςωλθνϊςεων κα επιμετρϊνται αξονικά χωρίσ να αφαιροφνται τα μικθ των ειδικϊν 
τεμαχίων. 

6.2 Περιλαμβανόμενεσ δαπάνεσ  

Στισ ωσ άνω επιμετροφμενεσ επί μζρουσ εργαςίεσ, οι οποίεσ ςυναποτελοφν τθν καταςκευι δικτφων ςωλθνϊςεων 
από πολυαικυλζνιο PE 80 ι PE 100, περιλαμβάνονται: 

• Η διάκεςθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανικϊν μζςων, υλικϊν και ςυςκευϊν. 

• Η προμικεια, μεταφορά, αποκικευςθ και προςταςία επί τόπου του ζργου των ςωλινων και των ειδικϊν 
τεμαχίων τουσ. 

• Η τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα. 

• Η πραγματοποίθςθ όλων των απαιτοφμενων δοκιμϊν, ελζγχων, πλφςεων κ.λπ. για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι, κακϊσ και θ εργαςία αποκατάςταςθσ και τα υλικά 
που κα απαιτθκεί να αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ τεκμθριωμζνθσ διαπίςτωςθσ ακαταλλθλότθτάσ τουσ κατά τισ 
δοκιμζσ ι τον ζλεγχο προσ παραλαβι. 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ των προβλεπομζνων ςθμάτων αγκφρωςθσ από ςκυρόδεμα και ο εγκιβωτιςμόσ των 
ςωλινων με άμμο επιμετρϊνται ιδιαίτερα και δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ωσ άνω τιμζσ μονάδοσ. 

Επίςθσ, δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι εργαςίεσ πλφςθσ/ απολφμανςθσ του δικτφου, οι οποίεσ επιμετρϊνται ιδιαίτερα 
(όταν προβλζπεται θ εκτζλεςι τουσ), ανά km δικτφου. 
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.Σ.Π. - 05 ΘΕΡΜΟΤΓΚΟΛΛΘΕΙ ΩΛΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΩΝ ΑΠΟ  ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ (H.D.P.E.) 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1 Η προδιαγραφι δίδεται ωσ αναπόςπαςτο τμιμα των προδιαγραφϊν ςωλινων HD.P.E. 

1.2. Βαςικά θ προδιαγραφι περιλαμβάνει τα μθχανιματα, τθν προετοιμαςία και τθν εκτζλεςθ 
κερμοςυγκολλιςεων των ςωλινων μεταξφ τουσ και με τα ειδικά τεμάχιά τουσ, είτε ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ 
είτε ςε οποιοδιποτε βάκοσ μζςα ςε χάνδακα ι φρεάτιο. 
 
2. ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ 

2.1. Για τθν ςυγκόλλθςθ των αγωγϊν HDPE απαιτείται θ χρθςιμοποίθςθ μίασ ι περιςςοτζρων μθχανϊν αυτογενοφσ 
ςυγκόλλθςθσ ςφμφωνα με τισ Γερμανικζσ οδθγίεσ DVS ι τισ υφιςτάμενεσ Εκνικζσ Οδθγίεσ, Κανονιςμοφσ ι 
Ρροδιαγραφζσ. 

2.2. Τα μθχανιματα με τα εξαρτιματα που χρθςιμοποιοφν κα είναι κατάλλθλα για τθν ςυγκόλλθςθ ςωλινων όλων 
των διαμζτρων μζχρι Ψ500 χλςτ. Επειδι τα περιςςότερα των χρθςιμοποιοφμενων μθχανθμάτων είναι ικανότθτασ 
για ςυγκολλιςεισ διαμζτρων Ψ200 χλςτ. ζωσ Ψ630 χλςτ., ςθμειϊνεται ότι ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
χρθςιμοποιιςει και μθχάνθμα για ςυγκολλιςεισ αγωγϊν και μικρότερθσ διαμζτρου τουλάχιςτο από Ψ63 χλςτ. ζωσ 
και Ψ180 χλςτ. 

2.3. Τα μθχανιματα κα μπορεί να ςυγκολλιςουν τουλάχιςτο ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 - Σωλινα με άλλο ςωλινα τθσ ίδιασ διαμζτρου. 

 - Σωλινα με γωνία 

- Σωλινα με ταφ ι θμιταφ 

- Σωλινα με κολάρο ςωλινα 

2.4. Κάκε μθχάνθμα ςυγκόλλθςθσ με τα εξαρτιματα του κα είναι κατάλλθλο για χρθςιμοποίθςθ είτε ωσ καινοφργιο 
είτε ωσ μεταχειριςμζνο που τυγχάνει όμωσ καλισ και ςυνεχοφσ ςυντιρθςθσ. Η μονάδα αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ 
κα ελζγχεται κατά τακτά χρονικά διαςτιματα. Γενικά απαιτοφνται τουλάχιςτο τα ακόλουκα: 

 1. Ο δίςκοσ κοπισ, ο δίςκοσ κζρμανςθσ και θ υδραυλικι μονάδα κα πρζπει να λειτουργοφν ςφμφωνα με τθν 
παροχι ιςχφοσ που προβλζπεται. 

 2. Ο δίςκοσ κζρμανςθσ κα πρζπει να διατθρείται ςυνεχϊσ κακαρόσ. Δεν επιτρζπεται θ επιφάνειά του να ζχει 
υποςτεί οποιαδιποτε ηθμιά, οφτε και κάποιο ράγιςμα. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να αντικαταςτακεί. 

3. Αν για οποιαδιποτε αιτία παραμείνουν υπολείμματα ςωλινα ςτθν επιφάνεια του δίςκου κζρμανςθσ τότε αυτά 
κα απομακρυνκοφν. Αν αυτό δεν είναι εφκολο κα γίνει και πάλι επάλειψθ του δίςκου. 

4. Η ςτάκμθ λαδιοφ κα ελζγχεται τακτικά, ϊςτε να βρίςκεται μεταξφ ελάχιςτθσ και μζγιςτθσ. Το λάδι κα 
αντικακίςταται τουλάχιςτο κάκε 6 μινεσ ι και νωρίτερα, ανάλογα με τθν χριςθ του μθχανιματοσ. Θα τθροφνται οι 
κανονιςμοί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ για τθν απομάκρυνςθ του λαδιοφ. 

5. Θα πρζπει, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (π.χ. κάκε δίμθνο) να ελζγχεται θ ςυμπίεςθ και αν υπάρχει ςοβαρι 
απϊλεια κα γίνει αντικατάςταςθ των εμβόλων κλπ 

6. Ππου γίνονται ταχείεσ ςυνδζςεισ, θ υδραυλικι μονάδα πρζπει να ελζγχεται για τυχόν διαρροζσ.  Θα 
ςυςφίγγονται τα χαλαρά τμιματα. Οι υδραυλικζσ ςυνδζςεισ τθσ μθχανισ με τουσ ςωλινεσ και τθν υδραυλικι 
μονάδα πρζπει να κρατοφνται κακαρζσ. Ρριν από τθν χρθςιμοποίθςθ κα πρζπει να απομακρυνκεί οποιαδιποτε 
ρφπανςθ. 

7. Πταν οι λεπίδεσ του δίςκου κοπισ παφςουν να είναι αιχμθρζσ κα πρζπει να αντικαταςτακοφν αμζςωσ. 

2.5. Για τθν τιρθςθ κανόνων αςφαλείασ ο εργολάβοσ υποχρεοφται να λάβει κατάλλθλα μζτρα με αποκλειςτικά δικι 
του μζριμνα, επειδι θ ευκφνθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ βαρφνει μόνο τον ίδιο.  Ειδικά μεταξφ των κανόνων 
αςφαλείασ που απαιτοφνται, ενδεικτικά για όςα αφοροφν ςτισ ςυγκολλιςεισ, αναγράφονται τα ακόλουκα: 

1. Ο χϊροσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι κακαρόσ. Ιδιαίτερα όταν θ εργαςία γίνεται ςε εκςκαφζσ με μεγάλα βάκθ ι 
κοντά ςε επιφάνεια νερϊν, αν δεν είναι δυνατό να μεταφερκεί ζξω από τον χάνδακα τότε κα πρζπει να 
τακτοποιείται ο χϊροσ γειτονικά ςτθν κζςθ εργαςίασ για να προφυλαχκεί από καταπτϊςεισ ι νερά. 

2. Τα εργαλεία και οι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται από μθχανζσ αυτογενοφσ ςυγκόλλθςθσ κα κρατοφνται από 
χεροφλια. 

3. Τα θλεκτρικά εργαλεία κα προφυλάςςονται από βροχι και δεν κα χρθςιμοποιοφνται ςε υγροφσ χϊρουσ ι ςε 
ςυνκικεσ υγραςίασ. Ο χϊροσ εργαςίασ (εργοτάξιο, επιφάνεια εδάφουσ γειτονικά ςε εκςκαφζσ ι μζςα ςε χάνδακα) 
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κα φωτίηεται καλά. Τα καλϊδια και οι υδραυλικοί ςωλινεσ κα κρατοφνται ςε ικανοποιθτικι και αςφαλι απόςταςθ 
από τον χϊρο που κινοφνται οι εργαηόμενοι. 

4. Τα μθχανιματα κα τα χειρίηονται ειδικά εκπαιδευμζνα και κακοδθγοφμενα άτομα ενϊ οι περίεργοι και οι 
επιςκζπτεσ κα πρζπει να κρατοφνται ςε απόςταςθ αςφαλείασ. 

5. Οι εργαηόμενοι δεν κα φοροφν ροφχα χαλαρά και δεν κα φζρουν προεξζχοντα κοςμιματα για να μθν πιαςτοφν 
ςε κινοφμενα μθχανικά μζρθ. Επίςθσ οι εργαηόμενοι δεν κα κρεμοφν ι ςφρουν εργαλεία με θλεκτρικό καλϊδιο οφτε 
κα βγάηουν καλϊδια από ρευματοδότεσ με ζλξθ τουσ, αλλά μόνον προςεκτικά με κράτθςθ του ρευματολιπτθ. Οι 
ίδιοι κα προςτατεφουν τα καλϊδια από αιχμθρά αντικείμενα, ψθλι κερμοκραςία και λάδια. 

6. Τα θλεκτρικά μθχανιματα που δεν χρθςιμοποιοφνται κα προςτατεφονται ςτεγνά και ςε απόςταςθ αςφαλείασ 
από παιδιά και ανεκπαίδευτα άτομα.  

7. Επειδι θ κερμοκραςία του δίςκου κζρμανςθσ μπορεί να φκάςει μζχρι 300 0C, αμζςωσ μετά τθν χρθςιμοποίθςι 
του κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτθν κικθ. Ο εργολάβοσ πρζπει να ζχει άμεςθ γνϊςθ κινδφνου πυρκαγιάσ αν αφεκεί 
ο κερμόσ δίςκοσ ςε ξερι χλόθ θ γειτονικά ςε κάμνουσ. 

8. Τα χζρια των εργαηομζνων κα πρζπει να απζχουν από κζςεισ μεταξφ ςφιγκτιρων και ςωλινων όταν λειτουργεί 
το μθχάνθμα. Υπάρχει κίνδυνοσ ςφνκλιψθσ. Πταν χρθςιμοποιείται ο δίςκοσ κοπισ τα χζρια και τα δάκτυλα κα 
παραμζνουν εκτόσ του τμιματοσ εργαςίασ. Ο δίςκοσ κοπισ μπαίνει ςε λειτουργία μόνο ςτθν κζςθ εργαςίασ. Μετά 
τθν εργαςία ο δίςκοσ κα επανατοποκετείτε ςτθν κζςθ αποκικευςθσ αφοφ γίνει θ επιβεβαίωςθ ότι ο διακόπτθσ 
αςφαλείασ είναι ζξω από το μθχάνθμα. 

2.6. Για τθν ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων και εργαλείων δίδονται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ που πρζπει να εφαρμόςει 
ο εργολάβοσ κατά τθν εκτζλεςθ των ζργων: 

 1. Να γίνεται μελζτθ των κανόνων αςφαλείασ και χρθςιμοποίθςθσ για κάκε μθχάνθμα ι ςυςκευι 

χριςθσ και να δοκεί προςοχι ςτισ οδθγίεσ ςυντιρθςισ τουσ. 

 2. Σπαςμζνα, ραγιςμζνα ι χαμζνα εξαρτιματα μθχανιματοσ ι ςυςκευισ ι και όςα ζχουν υποςτεί 

ςθμαντικι φκορά κα πρζπει να αντικαταςτακοφν αμζςωσ. Να επακολουκιςει ζλεγχοσ για τθν ορκι 
ςυναρμολόγθςι τουσ. Νζα, κακαρά και επεξεργαςμζνα τεμάχια και εργαλεία δίδουν πολφ καλφτερα αποτελζςματα 
και είναι αςφαλζςτερα. 

3. Για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ να χρθςιμοποιοφνται εγκεκριμζνα εξαρτιματα. Η επιςκευι να γίνεται μόνο από 
εξειδικευμζνα άτομα. 

4. Αν το μθχάνθμα δεν χρθςιμοποιείται κα πρζπει να ζχει αποςυνδεκεί από τθν παροχι ιςχφοσ.  Επίςθσ πριν από 
ςυντιρθςθ ι αλλαγι εξαρτιματοσ το πρϊτο μζλθμα κα είναι θ αποςφνδεςθ του μθχανιματοσ ι τθσ ςυςκευισ από 
τθν τροφοδοςία θλεκτρικισ ενζργειασ. Ρριν από επαναςφνδεςθ του μθχανιματοσ να επιβεβαιϊνεται ότι είναι 
κλειςτοί οι διακόπτεσ του μθχανιματοσ και των εξαρτθμάτων. 

5. Τα χρθςιμοποιοφμενα καλϊδια επζκταςθσ για παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ κα πρζπει να ζχουν τθν 
απαιτοφμενθ διατομι και μόνωςθ. Ρριν να χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ελεγχκεί θ αςφάλεια και θ καλι 
λειτουργία τουσ. (Σωςτζσ ςυνδζςεισ, φκορζσ κλπ). 

6. Δεν κα χρθςιμοποιοφνται εργαλεία και μθχανιματα αν τα περιβλιματα ι τα χεροφλια τουσ είναι ραγιςμζνα ι 
παρουςιάηουν άλλεσ ηθμίεσ, ειδικά αν είναι καταςκευαςμζνα από πλαςτικό υλικό.  Επίςθσ βρϊμικα εργαλεία, 
βρεγμζνα ι με ηθμιζσ μπορεί να προκαλζςουν ατυχιματα εξαιτίασ διζλευςθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ. 
 
3. ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΕΡΜΟΤΓΚΟΛΘΘ 

3.1. Τόςο για τθν προετοιμαςία όςο και για τθν εκτζλεςθ τθσ απαιτείται θ πιςτι εφαρμογι των αντίςτοιχων 
οδθγιϊν και προδιαγραφϊν. Ϋσ βαςικζσ οδθγίεσ μπορεί να λθφκοφν οι κανονιςμοί DVS –NR 2207, τμιμα 1,2,11,15 
και 2208, τμιμα 2.  

3.2. Η προετοιμαςία γίνεται ωσ εξισ: 

 1. Τοποκετείται το μθχάνθμα, ςυνδζονται όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματά του και ενεργοποιοφνται οι 

διακόπτεσ. Αντίςτοιχα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ προφυλάςςεται το μθχάνθμα με τζντα ι άλλο κάλυμμα. 
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ κερμοςυγκολλιςεων ςτο εργοτάξιο οπωςδιποτε οι εργαςίεσ κα γίνονται κάτω από 
μόνιμο προςτατευτικό κάλυμμα. 

2. Κακαρίηονται προςεκτικά τα τμιματα που κα ςυγκολλθκοφν και ςφίγγονται ςτο μθχάνθμα.  Εξαςφαλίηεται θ 
ευκυγράμμιςθ ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ. Στουσ επιμικεισ ςωλινεσ χρθςιμοποιοφνται βάςεισ 
υποςτιριξθσ. Είναι απαραίτθτο οι ςφιγκτιρεσ του μθχανιματοσ να ταιριάηουν ςτουσ ςυγκολλοφμενουσ ςωλινεσ. 

3. Ρριν προςαρμοςτεί ο δίςκοσ κοπισ γίνεται ζλεγχοσ τθσ απόλυτθσ κακαρότθτασ των τμθμάτων που κα 
ςυγκολλθκοφν κακϊσ επίςθσ και κακετότθτασ των επιφανειϊν τουσ ςχετικά με τθν αξονικι γραμμι τουσ και τθσ 
απόλυτθσ ευκυγραμμίασ τουσ. 
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4. Μετά τθν κοπι απομακρφνεται ο δίςκοσ και ςτθν ςυνζχεια κακαρίηονται προςεκτικά τα ξφςματα χωρίσ να 
μετατοπιςτοφν οι ταιριαςμζνεσ επιφάνειεσ των ςωλινων. 

5. Ελζγχεται θ παραλλθλία των ταιριαςμζνων επιφανειϊν με το κλείςιμο του μθχανιματοσ, (για μζγιςτο κενό μζχρι 
0,6 χλςτ). Ελζγχεται το ταίριαςμα ςτα χείλθ των ςωλινων (για μζγιςτο περικϊριο 10% του πάχουσ του ςωλινα). 

6. Αν είναι απαραίτθτο κακαρίηονται οι επιφάνειεσ του δίςκου κζρμανςθσ με κακαριςτικι αλκοόλθ ι με υγρό 
μεκυλενίου. 

3.3. Γενικά ςτοιχεία για τθν προετοιμαςία τθσ κερμοςυγκόλλθςθσ αναγράφονται τα ακόλουκα:  • Τοποκετοφνται οι 
ςωλινεσ ι τα τεμάχια εργαςίασ κατά το δυνατόν με τα γράμματα επιγραφισ 

προσ τθν πάνω πλευρά μζςα ςε ςφιγκτιρεσ δακτυλίδια και ςφίγγονται τα πάνω μιςά με τα αντίςτοιχα περικόχλια 
(ςυνικωσ μπροφτηινα). Ευκφγραμμοι ςωλινεσ μποροφν να εφαρμόςουν με μεγάλθ ακρίβεια με τθν χαλάρωςθ ι το 
ςφίξιμο των περικοχλίων ρφκμιςθσ. Η μεγάλθ δφναμθ ςφιξίματοσ ενδζχεται να βλάψει τθν ποιότθτα ςυγκόλλθςθσ. 

• Τα ςυνικθ μθχανιματα ζχουν 4 ςφιγκτιρεσ (δακτυλίδια) κινοφμενουσ και ρφκμιςθσ. Για ςυγκόλλθςθ ςωλινων 
μεταξφ τουσ (ςωλινα με ςωλινα), το εξάρτθμα που ορίηει διαςτιματα είναι κλειδωμζνο ςτα δφο δακτυλίδια, ενϊ 
με τα άλλα δφο ρυκμίηεται θ κζςθ του δεφτερου ςωλινα.  Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςυγκόλλθςθ γίνεται ςτο μζςο του 
εξαρτιματοσ. Αν γίνει ςυγκόλλθςθ 

ςωλινα με ειδικό τεμάχιο, (γωνία, θμιταφ κλπ), ο ςωλινασ ςφίγγεται ςε τρεισ κζςεισ και το εξάρτθμα (θμιταφ κλπ) 
ςε μία κζςθ. 
 
4. ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΕΡΜΟΤΓΚΟΛΛΘΘ 

4.1. Ελζγχεται ςτο μθχάνθμα θ κερμοκραςία ςυγκόλλθςθσ θ οποία για ςωλινεσ και εξαρτιματα HDPE είναι 200 ζωσ 
220 0C. 

4.2. Ρροςδιορίηεται θ πίεςθ κίνθςθσ που είναι ςτακερι. Αυτι είναι θ πίεςθ με τθν οποία ο ςωλινασ ι το ειδικό 
τεμάχιο πλθςιάηει ςτον ακινθτοποιθμζνο ςωλινα με πολφ μικρι ταχφτθτα που ρυκμίηεται από τον πίνακα του 
μθχανιματοσ. Η τιμι τθσ πίεςθσ κίνθςθσ διαβιβάηεται ςε μετρθτι του μθχανιματοσ. 

4.3. Σε πίνακεσ που ςυνοδεφουν τα ςτοιχεία των ςωλινων περιλαμβάνεται θ αρχικι πίεςθ ςυγκόλλθςθσ που 
απαιτείται θ οποία προςτικζμενθ ςτθν πίεςθ κίνθςθσ του τεμαχίου δίδει τθν πίεςθ ςυγκόλλθςθσ. 

4.4. Η μζκοδοσ που εφαρμόηεται ςτθν παροφςα περίπτωςθ είναι θ αυτογενισ μετωπικι ςυγκόλλθςθ  (butt fusion 
welding), δθλαδι χωρίσ χρθςιμοποίθςθ θλεκτρομοφφασ (electrofusion welding). 

4.5. Τοποκετείται ο δίςκοσ κζρμανςθσ ανάμεςα ςτα δφο άκρα των ςωλινων μζςα ςτο μθχάνθμα με τθν πίεςθ που 
υπολογίςτθκε, όπωσ αναφζρκθκε. Συνδζεται ο δίςκοσ θλεκτρικά και κερμαίνεται μεταβιβάηοντασ τθ κερμότθτα ςτα 
άκρα των ςωλινων. 

4.6. Πταν ςτα άκρα του κάκε ςωλινα ςχθματιςτεί περιμετρικά ο προβλεπόμενοσ λιωμζνοσ δακτφλιοσ του 
αυτογενοφσ υλικοφ HDPE, μειϊνεται θ πίεςθ με βραδφ άνοιγμα τθσ βαλβίδασ χαλάρωςθσ ενϊ οι ςωλινεσ μζνουν 
ςτον δίςκο κζρμανςθσ μόνο με τθν πίεςθ κζρμανςθσ και ςυνεχίηεται θ επαφι τουσ με τον δίςκο κζρμανςθσ. 

4.7. Στο τζλοσ τθσ περιόδου κζρμανςθσ, (χρόνοσ που δίδεται επίςθσ ςτα ζντυπα του εργοςταςίου παραγωγισ) 
ανοίγει το μθχάνθμα και απομακρφνεται ο δίςκοσ κζρμανςθσ προςεκτικά χωρίσ να προκλθκοφν ηθμίεσ ςτουσ 
λιωμζνουσ δακτυλίουσ των άκρων των ςωλινων ι τεμαχίων. 

4.8. Ρλθςιάηει ο κινθτόσ ςωλινασ ι το εξάρτθμα τον ςτακερό ςωλινα και μζνει ςε επαφι με αυτόν με τθν πίεςθ 
ςυγκόλλθςθσ, ςτθν τιμι που ζχει λθφκεί και υπολογιςτεί. Η φάςθ αυτι είναι για τθν αυτογενι κερμικι ςυγκόλλθςθ 
και ψφξθ. Θα πρζπει ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ φάςθσ να κρατείται ακίνθτθ θ λιωμζνθ περιμετρικι επαφι με 
ςτακερι πίεςθ ςυγκόλλθςθσ. 

4.9. Οι διάφορεσ φάςεισ (ςτάδια) ςυγκόλλθςθσ, με αντίςτοιχεσ αρικμθτικζσ τιμζσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Θζρμανςθ υπό πίεςθ 

Η κζρμανςθ κακϊσ και όλθ θ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ πραγματοποιοφνται ςε περιβάλλον ξθρό,  προφυλαγμζνο 
από υγραςία, ρεφματα αζρα και κερμοκραςία μεταξφ των ορίων -5 0C μζχρι και 40 0C. Ο δίςκοσ κζρμανςθσ (ι 
κερμαντικι πλάκα) πρζπει να είναι κατάλλθλα για ομοιόμορφθ κερμοκραςία ςτα άκρα των ςωλινων ι 
εξαρτθμάτων που κα ςυγκολλθκοφν. Οι κερμοκραςιακζσ τιμζσ που ρυκμίηονται ςτον κερμοςτάτθ είναι (210±10) 0C 
για πάχοσ μικρότερο από 12 χλςτ. και  (200±10) 0C για πάχοσ μεγαλφτερο από 12 χλςτ. Οι τιμζσ αυτζσ ελζγχονται 
από τον χειριςτι ςυνεχϊσ. Τα άκρα των ςωλινων προςαρμόηονται ςτον δίςκο κζρμανςθσ με πίεςθ που είναι 
διαφορετικι για κάκε διάμετρο και πάχοσ τοιχϊματοσ των ςωλινων. Η ςυγκόλλθςθ απαιτεί πίεςθ ςφνδεςθσ 0,15 
Ν/mm2 = 1,5 Kp/cm2 = 1,5 bar. Σφμφωνα με τθν πίεςθ αυτι ο καταςκευαςτισ τθσ ςυςκευισ ςυγκόλλθςθσ δίδει τισ 
τιμζσ τθσ πίεςθσ ανάλογα με τθν εξωτερικι διάμετρο, ςε 
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αντίςτοιχουσ πίνακεσ. Η κζρμανςθ υπό πίεςθ ςταματά όταν ςχθματιςτεί περιμετρικά ο λιωμζνοσ δακτφλιοσ 
(κορδόνι) του υλικοφ, το φψοσ του οποίου εξαρτάται από το πάχοσ του ςωλινα. 

2. Θζρμανςθ χωρίσ πίεςθ  

Μετά τον ςχθματιςμό του αναδιπλωμζνου υλικοφ, που ςχθματίηεται ςε μικρό ςχετικά χρονικό διάςτθμα και 
αποτελεί ζνδειξθ τθσ τιξθσ του υλικοφ, ελαττϊνεται θ πίεςθ ςε 0,02 Ν/mm2 = 0,2 bar περίπου, για να αποφευχκεί 
υπερχείλιςθ που δεν ςυμβάλλει ςτθν καλι ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ. Η επιφανειακι κζρμανςθ των άκρων των 
ςωλινων ι τεμαχίων ςυνεχίηεται ςχεδόν χωρίσ εφαρμογι πίεςθσ και χωρίσ να αυξάνεται ο όγκοσ του 
αναδιπλοφμενου υλικοφ, (δακτυλίου λιωμζνου HDPE). 

3. Απομάκρυνςθ του δίςκου κζρμανςθσ 

Πταν τελειϊςει ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ κζρμανςθσ τα άκρα των ςωλθνϊςεων μετακινοφνται για να απομακρυνκεί 
ο δίςκοσ κζρμανςθσ ι θ κερμαντικι πλάκα. Στθ ςυνζχεια τα άκρα πλθςιάηουν πάλι για τθν ςφνδεςθ. Εδϊ πρζπει να 
δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι και ο χειριςτισ απαραίτθτα κα είναι ειδικόσ τεχνίτθσ για τθν εργαςία αυτι. Αν τα δφο 
άκρα ενωκοφν με μεγάλθ πίεςθ μεταξφ τουσ, το λιωμζνο υλικό μπορεί να βγει από τθν ςφνδεςθ και κρφο ςχετικά 
υλικό να ζρκει ςε επαφι με αποτζλεςμα κακισ ςφνδεςθσ. Αν θ ζνωςθ γίνει με μικρι πίεςθ, πικανό να ςυνενωκοφν 
μόνο τα λιωμζνα τμιματα με αποτζλεςμα θ ςυγκόλλθςθ να μθν ολοκλθρωκεί. 

4. Θερμοςυγκόλλθςθ υπό πίεςθ 

Η πίεςθ επανζρχεται ςτθν ίδια τιμι τθσ κζρμανςθσ δθλαδι ςε 0,15 Ν/mm2 = 1,5 bar και διατθρείται για χρονικό 
διάςτθμα που εξαρτάται από τθν διάμετρο και το πάχοσ του τοιχϊματοσ του ςωλινα ι του εξαρτιματοσ. Αν για 
οποιονδιποτε λόγο θ πίεςθ είναι μεγαλφτερθ κα πρζπει να αποφευχκεί απότομθ πτϊςθ τθσ για να μθ επζλκει 
καταπόνθςθ εξαιτίασ αποςυμπίεςθσ και καταςτροφι τθσ ςφνδεςθσ. 

5. Ϊφξθ 

Πταν τελειϊςει ο χρόνοσ ςυγκόλλθςθσ υπό πίεςθ διακόπτεται θ δράςθ τθσ πίεςθσ και τα τμιματα που ςυνδζκθκαν 
ελευκερϊνονται από τουσ ςφιγκτιρεσ. Ρριν όμωσ λυκεί πλιρωσ θ όλθ διάταξθ ςυγκόλλθςθσ απαιτείται να δοκεί 
κάποιοσ χρόνοσ αςφαλείασ για τθν ψφξθ τθσ ζνωςθσ. Η ψφξθ κα πρζπει να γίνεται προοδευτικά και όχι απότομα με 
κρφο νερό, πεπιεςμζνο αζρα ι άλλο τρόπο. 
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.Σ.Π. - 06  ΔΟΚΙΜΕ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ ΣΑ ΔΙΚΣΤΑ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΔΟΚΙΜΑΙΕ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ 

1.1. Η τεχνικι προδιαγραφι των δοκιμαςιϊν αναφζρεται ςτθν επιβολι υδροςτατικισ πίεςθσ ςτουσ αγωγοφσ πίεςθσ 
που κα τοποκετθκοφν τμθματικά κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν και τελικά ς' όλθ τθν ζκταςθ, για τον ζλεγχο τθσ 
ικανοποιθτικισ καταςκευισ τουσ και ιδιαίτερα για τισ εργαςίεσ ςυνδζςεων που κα γίνουν ςτο εργοτάξιο ι μζςα 
ςτουσ χάνδακεσ. 

1.2. Πλεσ οι δοκιμζσ κα εκτελεςκοφν ςε ζτοιμα τμιματα των αγωγϊν του δικτφου πριν από τθν επιχωμάτωςθ. Τα 
τμιματα αυτά για τισ κφριεσ δοκιμζσ κα ζχουν μικοσ μεταξφ 100 και 500 μζτρων και κα κακορίηονται κάκε φορά 
από τθν Υπθρεςία επίβλεψθσ, εκτόσ τθν δοκιμαςία που γίνεται για το ςφνολο του αγωγοφ. 

1.3. Οι δοκιμαςίεσ κα διενεργοφνται τόςο για τθν αντοχι και τθν ςτεγανότθτα των ςωλινων όςο και για τισ 
ςυνδζςεισ, τισ δικλείδεσ, τισ αγκυρϊςεισ, τισ ςυγκολλιςεισ και όλεσ τισ καταςκευζσ διαμόρφωςθσ των δικτφων. Η 
διαδικαςία των δοκιμαςιϊν κα κακορίηεται από τθν Υπθρεςία επίβλεψθσ ςτθ λεπτομζρεια τθσ. 

1.4. Οι δοκιμαςίεσ ςυνίςτανται από τα ακόλουκα ςτάδια: 

α. Από τθν προδοκιμαςία που μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τθν κφρια δοκιμαςία. 

β. Από τθν κφρια δοκιμαςία. 

γ. Από τθν γενικι δοκιμαςία ς' ολόκλθρο το δίκτυο. 

1.5. Η πίεςθ δοκιμϊν ορίηεται γενικά ςτθν ονομαςτικι πίεςθ του αγωγοφ προςαυξθμζνθ κατά 50%. 
 
2. ΒΑΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΣΙ ΔΟΚΙΜΑΙΕ 

2.1. Ο ανάδοχοσ εργολάβοσ πρζπει να διακζτει τα απαιτοφμενα εφόδια και τισ κατάλλθλεσ ςυςκευζσ για τθν 
εκτζλεςθ των δοκιμϊν. Μεταξφ των εφοδίων κα πρζπει να περιλαμβάνονται οπωςδιποτε και τα παρακάτω:   

α. Υδροπιεςτιριο για τθν άςκθςθ τθσ πίεςθσ. 

β. Διάφορα πϊματα H.D.P.E. ι χυτοςιδερζνια, ι από άλλα υλικά, τα οποία κα εφαρμόηονται προςωρινά με 
ςυνδζςμουσ ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ςτα άκρα του τμιματοσ του αγωγοφ που κα δοκιμαςκεί. Οριςμζνα από 
τα πϊματα κα φζρουν υποδοχζσ για τθν προςωρινι ςυναρμογι τθσ ςυςκευισ πίεςθσ, των μανομζτρων και των 
λοιπϊν απαιτοφμενων εξαρτθμάτων. 

γ. Δφο τουλάχιςτο μανόμετρα ακρίβειασ, για τθ μζτρθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ πίεςθσ. 

δ.  Διάφορουσ κατάλλθλουσ θλεκτρικοφσ φανοφσ και προβολείσ.  

ε. Υλικά για προςωρινζσ αντιςτθρίξεισ του αγωγοφ. 

ςτ. Εφόδια για τθν προςωρινι υδρολθψία και μεταφορικά μζςα νεροφ. Αντλίεσ για τθν απομάκρυνςθ νερϊν που 
δεν μποροφν να αποχετευκοφν με φυςικι ροι. 

θ. Διάφορα βοθκθτικά εργαλεία και υλικά. 

2.2. Επίςθσ ο ανάδοχοσ κα διακζτει για τισ δοκιμζσ κατάλλθλο και ζμπειρο προςωπικό. 

2.3. Το υδροπιεςτιριο κα ζχει επαρκι ικανότθτα τροφοδότθςθσ νεροφ με πίεςθ και κα μπορεί να λειτουργεί χωρίσ 
καμιά διαρροι μζχρι τθν απαιτοφμενθ πίεςθ. Θα είναι εφοδιαςμζνο με βαλβίδα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ 
υπζρβαςθσ τθσ πίεςθσ. 

2.4. Τα πϊματα, όπου απαιτείται, κα φζρουν ςτόμια εξαεριςμοφ με υδατοςτεγι διακόπτθ. Επίςθσ κα φζρουν 
ςτόμιο υδρολθψίασ τουλάχιςτο 50χλςτ. (δθλ. 2") με δικλείδα, ςτο οποίο μπορεί να προςαρμόηεται ςωλινασ για τθ 
διοχζτευςθ νεροφ που κα γεμίηει το δοκιμαηόμενο τμιμα του αγωγοφ.  Από το ίδιο ςτόμιο ανάλογα με τισ τοπικζσ 
ςυνκικεσ, πρζπει να είναι δυνατι και θ μερικι ι θ ολικι εκκζνωςθ του αγωγοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δοκιμισ. 
Τα ςτόμια προςαρμογισ που κα φζρουν τα πϊματα για τθ ςφνδεςθ των μανομζτρων κα βρίςκονται ςε κζςθ που κα 
επιτρζπουν τθν εφκολθ παρακολοφκθςθ των ενδείξεων, άςχετα αν το υδροπιεςτιριο είναι εφοδιαςμζνο με δικό 
του μανόμετρο.  Το ςτόμιο προςαρμογισ του κατακλιπτικοφ ςωλινα του υδροπιεςτθρίου κα ζχει οπωςδιποτε 
υδατοςτεγι διακόπτθ. 

2.5. Τα μανόμετρα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν ςθμαντικό μζγεκοσ και κα φζρουν κακαρογραμμζνεσ 
ενδείξεισ για πεδίο λειτουργίασ το πολφ μζχρι 15 ζωσ 20 ατμ. ϊςτε θ δοκιμαςτικι πίεςθ που κα αςκθκεί να μι 
απζχει πολφ από τθ μζςθ τθσ κλίμακασ ζνδειξθσ του μανομζτρου. Ρριν από τθν χρθςιμοποίθςι τουσ τα μανόμετρα 
κα ελεγχκοφν για τθν καλι του λειτουργία. 
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2.6. Οι αντλίεσ για τθν απομάκρυνςθ νερϊν κα είναι κατάλλθλεσ για τθν άντλθςθ με επαρκι ιςχφ για τθν 
αναρρόφθςθ από τθ κζςθ εκροισ ι τισ κζςεισ ςυγκζντρωςθσ οπουδιποτε μζςα ςτθν τάφρο και τθν κατάκλιψι τουσ 
με προςωρινι ςωλινωςθ ςτθν πιο κοντινι κζςθ που μπορεί να απορριφκοφν. 

2.7. Για τθ μεταφορά του νεροφ κα διατίκεται από τον ανάδοχο εργολάβο βυτιοφόρο όχθμα και κατάλλθλοι 
ςωλινεσ (ελαςτικοί, πάνινοι κλπ). 
 
3. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

3.1. Ρριν από τθν πλιρωςθ του αγωγοφ με νερό κα λθφκοφν μζτρα ςτακεροποίθςθσ και αποκλειςμοφ 
οποιαςδιποτε μετακίνθςθσ ι παραμόρφωςισ του εξαιτίασ των δυνάμεων που αναπτφςςονται με τθναφξθςθ τθσ 
υδραυλικισ πίεςθσ. Για τον λόγο αυτό κα γίνει μερικι επίχωςθ των ςωλινων του αγωγοφ με άμμο ι κοινζσ γαίεσ 
ςφμφωνα με τα ςχζδια, αφοφ λθφκεί πρόνοια ϊςτε όλεσ οι ςυνδζςεισ (ςφνδεςμοι, ωτίδεσ κλπ) να παραμείνουν 
ελεφκερεσ μζχρι το τζλοσ το δοκιμισ. Επίςθσ κα λθφκεί μζριμνα για τθν προςωρινι αντιςτιριξθ του αγωγοφ ςε 
καμπφλεσ ι ςε άλλα τμιματα. Οι πακτϊςεισ και οι μόνιμεσ αντιςτθρίξεισ κα εκτελεςκοφν μετά τθν επιτυχθμζνθ 
δοκιμι. 

3.2. Σαν δεφτερο ςτάδιο των προκαταρκτικϊν εργαςιϊν αναφζρεται θ εςωτερικι επικεϊρθςθ του τμιματοσ που κα 
δοκιμαςκεί από κατάλλθλο ςυνεργείο εργολάβου και ο τελικόσ κακαριςμόσ των τοιχωμάτων από τυχόν 
προςκολλθμζνθ λάςπθ, κακϊσ και θ απομάκρυνςθ κάκε τυχόν ξζνου ςϊματοσ που κα υπάρχει ςτον αγωγό. Ο 
κακαριςμόσ κα ςυντελεςκεί με κατάλλθλα πανιά και μαλακζσ ςκοφπεσ ι πιεςμζνο αζρα. 

3.3. Θα γίνει ο εποπτικόσ ζλεγχοσ του εςωτερικοφ του αγωγοφ από πρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ επίβλεψθσ που κα 
ςυνοδεφεται από εκπρόςωπο του ανάδοχου εργολάβου. Ο ζλεγχοσ κα γίνει με τθν βοικεια θλεκτρικϊν φανϊν κλπ. 
Μετά τον ικανοποιθτικό ζλεγχο και τθν εξζταςθ των μζτρων που λαμβάνονται εξωτερικά κα γίνει θ τοποκζτθςθ των 
πωμάτων ςτα άκρα του αγωγοφ και ςτα τυχόν ενδιάμεςα ςτόμια εκκζνωςθσ. 

3.4. Μετά τον εξοπλιςμό των πωμάτων ςτισ άκρεσ του αγωγοφ, δθλαδι τθν τοποκζτθςθ των μανομζτρων, τθν 
προςωρινι υδρολθψία κλπ, κα αρχίςει θ πλιρωςθ του αγωγοφ με νερό. 

3.5. Κατά τθν πλιρωςθ τθσ ςωλινωςθσ με νερό δεν πρζπει να μείνουν κφλακεσ αζρα μζςα ς' αυτιν. Η ταχφτθτα 
πλιρωςθσ των ςωλινων εκφραςμζνθ ςε αντίςτοιχθ παροχι (λιτ/δλ) κα πρζπει να μθν υπερβαίνει τισ ακόλουκεσ 
τιμζσ: 

Διάμετροσ αγωγοφ (mm) 80 100 150 200 250 300 400 

Ραροχι (lt/sec) 0,2 0,3 0,7 1,5 2,0 3,0 6,0 

3.6. Η πλιρωςθ με νερό γίνεται από τθν κατϊτερθ ςτάκμθ προσ τθν ανϊτερθ με αντλία. Ζτςι είναι δυνατό να 
αφαιρείται όλοσ ο αζρασ ςτθ διάρκεια τθσ πλιρωςθσ. Τα ςτόμια εξαεριςμοφ κα παραμείνουν με τουσ διακόπτεσ 
ανοικτοφσ μζχρι να εξαχκεί όλοσ ο αζρασ από κάκε κλάδο του τμιματοσ που δοκιμάηεται. 
 
4. ΠΡΟΔΟΚΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΙΑ 

4.1. Μετά τθν πλιρωςθ του αγωγοφ με νερό κα επιχειρθκεί ο τελικόσ εξαεριςμόσ και ο ζλεγχοσ τθσ καλισ 
λειτουργίασ των τυχόν υπαρχόντων αυτόματων ςυςκευϊν εξαεριςμοφ. 

4.2. Κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του υδροπιεςτθρίου, τοφτο τροφοδοτεί τον αγωγό με μικρζσ ποςότθτεσ νεροφ, 
ενϊ περιοδικά γίνεται ο αναγκαίοσ ςυμπλθρωματικόσ εξαεριςμόσ. Η λειτουργία του υδροπιεςτθρίου ςυνεχίηεται 
μζχρι άςκθςθσ πίεςθσ ςτθν τιμι των 10 ατμ. και θ διατιρθςι τθσ τουλάχιςτο για δφο ϊρεσ. Φςτερα κα αυξθκεί θ 
πίεςθ μζχρι τθ μζγιςτθ τιμι όπωσ δίνεται αυτι ςτθν παράγραφο 1.5.  τθσ προδιαγραφισ αυτισ και θ διατιρθςι τθσ 
επίςθσ τουλάχιςτον για δφο ϊρεσ. 

4.3. Σ' όλθ τθ διάρκεια τθσ δοκιμισ, δθλαδι από τθν ζναρξθ πλιρωςθσ του αγωγοφ με νερό μζχρι τθν αφξθςθ τθσ 
πίεςθσ ςτθ μζγιςτθ τιμι τθσ κα γίνεται ζλεγχοσ του τμιματοσ που δοκιμάηεται ς' όλεσ τισ ςυνδζςεισ και τισ 
αντιςτθρίξεισ και τυχόν ενίςχυςι τουσ αν εμφανίηουν ενδείξεισ τάςθσ υποχϊρθςθσ. 

4.4. Οποιαδιποτε διαρροι νεροφ από τισ ςυνδζςεισ του αγωγοφ είναι απαράδεκτθ και ςυνεπάγεται τθν άμεςθ 
διακοπι τθσ δοκιμισ, τθν εκκζνωςθ του αγωγοφ, αν απαιτείται, τθν αποκατάςταςθ τθσ κακοτεχνίασ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ επίβλεψθσ, τον καταλογιςμό όλων των ςχετικϊν δαπανϊν ςτον ανάδοχο εργολάβο και τθν 
επανάλθψθ τθσ δοκιμισ ι των δοκιμϊν μζχρι τθν πλιρθ επιτυχία τουσ. Σε περίπτωςθ που κατά τθν προδοκιμαςία 
κα διαπιςτωκοφν είτε μετατοπίςεισ ςωλινων είτε διαφυγζσ τότε θ πίεςθ κα πρζπει να αυξθκεί μζχρι τθν τελικι 
τιμι δοκιμισ τθσ ςε τρόπο ϊςτε να καταςτεί ευχερζςτερθ θ διαπίςτωςθ των τυχόν ατελειϊν τθσ ςωλινωςθσ. 

4.5. Μετά το πζρασ τθσ κφριασ δοκιμαςίασ θ οποία κα ζχει επιτφχει τζλεια κα πρζπει να διατθρθκεί θ μζγιςτθ 
ςτατικι πίεςθ μζςα ςτουσ ςωλινεσ μζχρι να ςυμπλθρωκεί θ επίχωςθ ςε φψοσ τουλάχιςτο 30εκ.  πάνω από τθν 
γενζτειρα των ςωλινων, ζτςι που να καταφανεί από τθν ζνδειξθ των μανομζτρων κάκε τυχόν βλάβθ που κα 
μποροφςε να παρουςιαςκεί κατά τθν εργαςία επίχωςθσ. 
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5. ΓΕΝΙΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ 

5.1. Μετά τθν καταςκευι ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ τθσ ςωλινωςθσ (ςαν τζτοιο τμιμα αναφζρεται το μεταξφ δφο 
φρεατίων μεγάλου μικουσ ) κα πρζπει να γίνει ςυμπλθρωματικι δοκιμαςία ς' όλο το δίκτυο με εφαρμογι πίεςθσ 
για δφο ϊρεσ ίςθσ τουλάχιςτο με τθν μζγιςτθ ςτατικι πίεςθ. Ζτςι ελζγχονται οι ςυνδζςεισ ανάμεςα ςτα τμιματα 
που δοκιμάςκθκαν χωριςτά. Οι κζςεισ ςφνδεςθσ των τμθμάτων αυτϊν κα μζνουν ακάλυπτεσ μζχρι τθν 
αποπεράτωςθ τθσ ςυμπλθρωματικισ αυτισ δοκιμαςίασ. 

5.2. Στθν περίπτωςθ γενικισ δοκιμισ τμθμάτων μεταξφ φρεατίων, ςε αντικατάςταςθ οριςμζνων 
πωμάτων, χρθςιμοποιοφνται οι δικλείδεσ των φρεατίων όπου αυτό είναι δυνατό. 

5.3. Άλλεσ γενικζσ δοκιμζσ κακϊσ και τελικι δοκιμι είναι δυνατό να γίνουν για τμιματα μεγαλφτερα από αυτά που 
αντιςτοιχοφν ανάμεςα ςε δφο φρεάτια, δθλαδι για τμιματα που περιλαμβάνουν δίκτυα με οριςμζνο αρικμό 
φρεατίων ι ςτομίων υδρολθψίασ. 
 
6. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΔΟΚΙΜΑΙΩΝ 

6.1. Η όλθ διαδικαςία κάκε δοκιμαςίασ με τα ςτοιχεία του τμιματοσ αγωγοφ που δοκιμάηεται, οι διαδοχικζσ 
ενζργειεσ και οι ςυγκεκριμζνεσ παρατθριςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμισ καταγράφονται ςτον τόπο των ζργων 
με ακριβι χρονικό προςδιοριςμό ςε τριπλότυπο "βιβλίο δοκιμϊν", το οποίο προςυπογράφεται από τον εκπρόςωπο 
του ανάδοχου εργολάβου και εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςία επίβλεψθσ. 

6.2. Τα ελαττϊματα που διαπιςτϊνονται ςτισ δοκιμαςίεσ επανορκϊνονται αμζςωσ από τον ανάδοχο χωρίσ 
πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

6.3. Ο μθχανικόσ επίβλεψθσ κακορίηει τθν θμερομθνία τθσ νζασ δοκιμαςίασ του τμιματοσ τθσ ςωλινωςθσ ςε 
περίπτωςθ που δεν είναι δυνατό να αποκαταςτακοφν οι βλάβεσ ι οι ελλείψεισ κατά τθν δοκιμαςία. 

6.4. Οι ςχετικζσ εγγραφζσ ςτο βιβλίο δοκιμϊν αποτελοφν ςτοιχεία κατάρτιςθσ "πρωτοκόλλου δοκιμισ" φςτερα από 
τθ κεϊρθςθ τουσ από τον προϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ επίβλεψθσ που διευκφνει τα ζργα. 
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.Σ.Π. - 07 ΤΝΔΕΕΙ ΜΕΣΑΛΛΙΚΩΝ ΣΕΜΑΧΙΩΝ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΔΕΕΙ 

1.1 Η προδιαγραφι αυτι αφορά ςτισ ςυνδζςεισ των φλαντηωτϊν τεμαχίων μεταξφ τουσ και με τισ φλάντηεσ των 
εξαρτθμάτων, (δικλείδων, τεμαχίων εξάρμοςθσ, ταυ κλπ), μζςα ςτα φρεάτια των αγωγϊν. Επίςθσ αφορά ςτισ 
ςυνδζςεισ χαλφβδινων φλαντηϊν. 

1.2 Οι εργαςίεσ προςζγγιςθσ των ειδικϊν ςωλθνωτϊν φλαντηωτϊν μεταλλικϊν τεμαχίων και των εξαρτθμάτων 
μζχρι και τθν τελικι κζςθ τουσ για ενςωμάτωςθ ςτα δίκτυα περιλαμβάνονται επίςθσ ςτθν προδιαγραφι αυτι. 

1.3 Στισ ςυνδζςεισ φλαντηϊν των μεταλλικϊν τεμαχίων θ διατομι των κοχλιϊν λαμβάνεται ενιςχυμζνθ για να 
εξαςφαλίςει μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Ο αρικμόσ των κοχλιϊν εκλζγεται κατά τρόπο που εξαςφαλίηει ομοιόμορφθ 
ςφςφιξθ. Οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα είναι γαλβανιςμζνα  (επικαδμιωμζνα) ςτθν εξωτερικι τουσ επιφάνεια για 
τθν καλφτερθ προςταςία τουσ ςτισ τοποκετιςεισ ςε υγροφσ χϊρουσ. 
 
2. ΤΝΔΕΕΙ ΩΣΙΔΩΝ 

2.1 Τα υλικά τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ςυνδζςεισ των ωτίδων, είναι τα παρεμβφςματα μεταξφ των 
αντίςτοιχων παρειϊν που ζχουν κατεργαςκεί, για να επιτφχουμε ςτεγανότθτα και τα κοχλιοφόρα μπουλόνια που 
απαιτοφνται για τθ ςφςφιξθ. 

2.2 Οι απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και θ μορφι για τθ ςφνδεςθ των ωτίδων, δθλαδι οι διάμετροι, θ διάτρθςθ και θ 
διάταξθ των οπϊν, άςχετα από το υλικό για κάκε μια από τισ ςυνδεδεμζνεσ ωτίδεσ, κα λθφκοφν γενικά κατά DIN 
2501 ι 2508 για πίεςθ λειτουργίασ 16 ατμ. ι περίπου ίδιεσ με αυτζσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που 
προδιαγράφεται διαφορετικά. 

2.3 Τα κφρια χαρακτθριςτικά των ωτίδων πίεςθσ 16 ατμ. κακϊσ και των μπουλονιϊν δίδονται ςτον παρακάτω 
πίνακα. Σθμειϊνεται ότι οι οπζσ των φλαντηϊν ιςαπζχουν μεταξφ τουσ και βρίςκονται ςυμμετρικά προσ τουσ 
κφριουσ άξονεσ, χωρίσ να πζφτει καμιά από αυτζσ πάνω ςτουσ άξονεσ αυτοφσ,  (ςτον κατακόρυφο και οριηόντιο). Ο 
αρικμόσ των οπϊν κα είναι πολλαπλάςιο του αρικμοφ τζςςερα  (4). 

Ονομαςτικι 
διάμετροσ 

ςωλινα 
(χλςτ) 

Αρικμόσ 
οπϊν και 
κοχλιϊν 

Διάμετροσ 
οπϊν 
(χλςτ) 

ΚΟΩΛΙΟΨΟΟΙ ΗΛΟΙ (ΜΡΟΥΛΟΝΙΑ) ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΕΜΒΥΣΜΑΤΑ 

Διάμετροσ 
κοχλία 

(ίντςεσ θ 
χλςτ.) 

Μικοσ 
κοχλία 
(χλςτ) 

Βάροσ κοχλία με 
περικόχλιο και 
ροδζλεσ (χγρ) 

Διάμετροσ 
ελαςτικοφ 
εξωτερικι 

(χλςτ) 

Ράχοσ 
ελαςτικοφ 

(χλςτ) 

Βάροσ 
ελαςτικοφ 

(χγρ) 

65 4 19 5/8'' - 16 70 0,20 122 3 0,042 

80 8 19 5/8'' - 16 75 0,21 138 3 0,054 

100 8 19 5/8'' - 16 75 0,21 158 3 0,064 

2.4 Η ποιότθτα των υλικϊν κα είναι άριςτθ. Τα κοχλιοφόρα καρφιά κα καταςκευαςκοφν από ςκλθρό χάλυβα με 
κεφαλι και περικόχλιο εξαγωνικισ μορφισ και κα ςυνοδεφονται από μεγάλο αρικμό βοθκθτικϊν δακτυλίων 
(ροδελλϊν). Τα μπουλόνια αυτά κα γαλβανιςκοφν και κα επικαδμιωκοφν. Το ελαςτικό παρζμβαςμα κα είναι 
οπλιςμζνο και κα φζρει προεξοχζσ διάτρθτεσ, ςαν οδθγοφσ, για τθ διευκόλυνςθ τθσ ςωςτισ τοποκζτθςθσ. Το 
παρζμβαςμα κα πρζπει να είναι ακζραιο (μονοκόμματο). 

2.5 Πλα τα ςωλθνωτά φλαντηωτά τεμάχια κακϊσ και τα εξαρτιματα, (δικλείδεσ, τεμάχια εξάρμοςθσ,  βαλβίδεσ κλπ) 
κα αγοραςτοφν και κα προςκομιςτοφν οπωςδιποτε από τον Εργολάβο. Τα πιο πάνω υλικά και μικροχλικά (κοχλίεσ, 
περικόχλια, παρεμβφςματα, ροδζλεσ κλπ) κα ενςωματωκοφν ςτα ζργα από τον Εργολάβο. Ρριν από τθν 
τοποκζτθςθ κα επιδειχκοφν ςτθν Υπθρεςία επίβλεψθσ δείγματα για να γίνουν αποδεκτά. 

2.6 Ρριν από τθν τελικι προςζγγιςθ των ωτίδων που κα ςυνδεκοφν, κα κακαριςτοφν οι κατεργαςμζνεσ επιφάνειεσ 
(επαφισ τουσ με το ίδιο παρζμβυςμα) με μεταλλικι ψικτρα και με επιμζλεια, ϊςτε να αποκαλυφκοφν οι 
κυκλοτερείσ ραβδϊςεισ τουσ που ζχουν ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ μεγαλφτερθσ ςτεγανισ επιφάνειασ του 
παρεμβφςματοσ με τισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ που επιτυγχάνεται με τθ ςφςφιξθ. 

2.7 Η κζςθ των ωτίδων μζςα ςτο φρεάτιο κα είναι τζτοια ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ ςφνδεςθ ςτον τόπο κακϊσ 
και θ αποςφνδεςθ των ωτίδων. Ζτςι οι ωτίδεσ οι οποίεσ βρίςκονται κοντά ςτα τοιχϊματα, πρζπει να απζχουν από 
αυτά τουλάχιςτον όςο χρειάηεται για τθν εφκολθ τοποκζτθςθ και άρςθ των κοχλιοφόρων καρφιϊν. Η αποςφνδεςθ 
και θ επαναςφνδεςθ υποβοθκείται και από τα τεμάχια εξάρμωςθσ. 

2.8 Η τοποκζτθςθ του ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ, κα γίνει με τρόπο τζτοιο ϊςτε να καλφπτει ολοκλθρωτικά τισ 
ζδρεσ των ωτίδων, χωρίσ να προεξζχει ςτο εςωτερικό του αγωγοφ και να ακινθτοποιείται με ελάχιςτθ ςφςφιξθ 
οριςμζνου αρικμοφ περικοχλίων. 
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2.9 Ακολουκεί θ ςφςφιξθ των περικοχλίων, θ οποία πρζπει να ςυντελεςκεί προοδευτικά με διαδοχικζσ και ςυνεχείσ 
ενζργειεσ με κατάλλθλο κλειδί χειριςμοφ. Τελικά ςυμπλθρϊνεται θ ςφςφιξθ όλων των περικοχλίων ζτςι που θ 
ςφνδεςθ να κεωρείται ζτοιμθ για ζλεγχο. 

2.10 Επιςθμαίνεται ότι μεταξφ των ωτίδων των ειδικϊν τεμαχίων των οποίων τα ίςια άκρα ζχουν ςυγκολλθκεί ι 
προςδεκεί με τα τμιματα του αγωγοφ και από τισ δφο μεριζσ, απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ εξαρτιματοσ με 
φλάντηεσ μετζπειτα με όςθ ακρίβεια και αν κακορίςκθκε θ αναγκαία απόςταςθ, αν δεν παρεμβλθκεί ειδικό 
εξάρτθμα κινθτισ ωτίδασ (τεμάχιο εξάρμωςθσ) για τθν οποία υπάρχει ςχετικι τεχνικι προδιαγραφι. 

2.11 Η δοκιμι ςτεγανότθτασ των ςυνδζςεων των ωτίδων που κα γίνει περιλαμβάνεται ςτον ζλεγχο ςτεγανότθτασ 
του αγωγοφ. 

2.12 Στθν περίπτωςθ δικλείδων του αγωγοφ κα γίνει τζτοιοσ προςανατολιςμόσ των κφριων αξόνων των ωτίδων τουσ 
ϊςτε να είναι δυνατόσ ο χειριςμόσ τθσ δικλείδασ με τοποκζτθςθ κατακόρυφα ράβδου με ζμμεςο τρόπο. 
 
3. ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΩΝ 

3.1 Το μζροσ αυτό τθσ προδιαγραφισ αφορά ςτθν προςζγγιςθ των κάκε είδουσ ειδικϊν τεμαχίων και εξαρτθμάτων 
μζχρι τθν τελικι τουσ κζςθ, ςτο αντλιοςτάςιο ι για ενςωμάτωςθ ςτουσ αγωγοφσ του δικτφου. 

3.2 Ειδικά τεμάχια, εκτόσ από τα οποιαδιποτε απλά εξαρτιματα με ωτίδεσ είναι οι καμπφλεσ, τα χυτοςιδερζνια 
ταφ, οι ςταυροί, οι ςυςτολζσ, τα πϊματα των άκρων κλπ. Οι ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι δικλείδεσ 
ςυρταρωτζσ ι τφπου πεταλοφδασ, ειδικά τεμάχια εξάρμοςθσ κλπ. 

3.3 Τα ειδικά τεμάχια, εξαρτιματα και ςυςκευζσ ανεξάρτθτα από το βάροσ τουσ και τθ δυςκολία ςτθ μετακίνθςθ 
και προςζγγιςθ ςτισ κζςεισ τοποκζτθςθσ ςυνδζονται κατά τον τρόπο που ζχει αναφερκεί ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο των ςυνδζςεων ωτίδων. 

3.4 Κατά τθν μετακίνθςθ, ιδιαίτερα των τεμαχίων και ςυςκευϊν που ζχουν ςθμαντικό βάροσ (δθλαδι αυτϊν που 
απαιτοφν τθν χρθςιμοποίθςθ περιςςότερων από ζνα πρόςωπα ι μθχανιματα), πρζπει να λαμβάνονται ανάλογα 
μζτρα για τθν αςφάλεια ςτθ μετακίνθςθ και τουσ χειριςμοφσ, ϊςτε να προλαμβάνεται οποιαδιποτε βλάβθ ι 
ατφχθμα κακϊσ και καταςτροφι των ςωλινων που προζρχεται από ανατροπζσ, απότομεσ εναποκζςεισ, 
προςκροφςεισ κλπ. Ειδικότερα ςτθν εργαςία ανάρτθςθσ μεγάλων δικλείδων, κα λαμβάνεται πρόνοια πρόςδεςθσ 
και ςτιριξθσ του ςϊματοσ τθσ δικλείδασ και όχι του άξονά τθσ για να μθ επζλκει παραμόρφωςι τουσ. Μετά τθν 
προςζγγιςθ κάκε ειδικοφ τεμαχίου ι εξαρτιματοσ ςτθν τελικι του κζςθ, κα ςτερεϊνεται και κα ακινθτοποιείται 
αυτό με επιμζλεια και κατάλλθλα προςωρινά υποκζματα, (με ςτακερά ςτθρίγματα και ανάρτθςθ) τα οποία κα 
αρκοφν μόνο φςτερα από τθν ολοκλθρωτικι εκτζλεςθ των ςυνδζςεων και τθν καταςκευι των αναγκαίων μόνιμων 
υποκεμάτων τουσ. 
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