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Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
  Η χριςθ των Εκνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Ε.ΤΕ.Ρ.) γίνεται υποχρεωτικι ςε όλα τα Δθμόςια Τεχνικά 
Ζργα μετά τθν ζγκριςθ 440 Ε.ΤΕ.Ρ. και δθμοςίευςθ πλιρουσ του τροποποιθτικοφ κειμζνου τουσ (7024 
ςελίδεσ), ςτο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αρικμ. ΔΙΡΑΔ/οικ/273 Απόφαςθ). Ππου δεν υπάρχει αντιςτοίχιςθ με 
τισ Ε.ΤΕ.Ρ. κα χρθςιμοποιθκοφν οι Ρροςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Ε.ΤΕ.Ρ.).  
 
Β. ΕΡΙΜΕΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Β.1. Γενικοί Προι 

 Αντικείμενο του Τεφχουσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ.) είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν 
τεχνικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τα εγκεκριμζνα, από τον Κφριο του Ζργου, 
λοιπά Τεφχθ και Σχζδια τθσ Μελζτθσ κα εκτελεςκεί το, εν λόγω, ζργο. 

 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν με τουσ γενικϊσ παραδεκτοφσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ 
Τεχνικισ και βάςει των όςων, ειδικότερα, αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ζχουν εφαρμογι, ζςτω και εάν δεν γίνεται μνεία ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ, όλοι οι επίςθμοι Ελλθνικοί Κανονιςμοί (π.χ. Κανονιςμόσ για τθν μελζτθ και καταςκευι ζργων 
από ςκυρόδεμα, Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ, διατάξεισ περί αςφαλείασ ςτα εργοτάξια, κ.λ.π. και οι ςυναφείσ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και τα πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ. Ιςχφουν,επίςθσ, και τα "Ευρωπαϊκά Ρρότυπα", όπωσ 
αυτά κακορίηονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 11 του Ρ.Δ/τοσ 23/1984. 

 Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργων ( Υδραυλικϊν – Οικοδομικϊν ζργων του τζωσ 
Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων, που δεν καταργικθκαν και περιλαμβάνονται ςτθν κωδικοποίθςθ του 1964 και 
που αναφζρονται ωσ Ρ.Τ.Ρ., ςυμπλθρϊνουν τισ παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 Σαν "αποδεκτά" πρότυπα χαρακτθρίηονται, πλθν των Ελλθνικϊν προτφπων (και ςχεδίων προτφπων) 
του ΕΛ.Ο.Τ. και των ≪Ευρωπαϊκϊν προτφπων≫, τα διεκνι ISO, τα γερμανικά DIN και τα βρετανικά BS, τα 
γαλλικά AFNOR και τα αμερικάνικα ASTM και AWWA. Εφόςον δεν αναφζρεται χρονολογία ζκδοςθσ των 
προτφπων, νοείται θ πλζον πρόςφατθ ζκδοςθ αυτϊν. 

 Πςεσ φορζσ αναφζρεται ότι κάποια εργαςία ι υλικό κα καταςκευαςκεί, ςφμφωνα με οριςμζνο 
πρότυπο Ρ.Τ.Ρ. ι άλλθ προδιαγραφι, εξυπακοφεται, εφόςον δεν κακορίηεται διαφορετικά ςτισ παροφςεσ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ότι είναι υποχρεωτικι και θ εκτζλεςθ όλων των αντίςτοιχων δοκιμϊν, που 
προδιαγράφονται, ζςτω και αν αναφζρονται ωσ προαιρετικζσ ςτο πρότυπο αυτό ι τισ προδιαγραφζσ αυτζσ, 
περιλαμβανομζνων των ςχετικϊν δαπανϊν ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου. 

 Σε όςα ςθμεία το κείμενο των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν τθσ μελζτθσ είναι διαφορετικό του κειμζνου 
Ρ.Τ.Ρ. ι άλλων προδιαγραφϊν, ςτισ οποίεσ αναφζρεται, υπεριςχφει το κείμενο των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 
τθσ μελζτθσ. 

 Οι εργαςίεσ, γενικϊσ, κα εκτελεςκοφν με βάςθ τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι όποιεσ 
τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ γίνουν ι εγκρικοφν από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Εργαςίεσ, που 
εκτελζςτθκαν με διαςτάςεισ, βάρθ ι ςε αρικμό μεγαλφτερο από τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ ι ςε όποιεσ 
τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ γίνουν από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, γίνονται, από τεχνικι άποψθ, 
αποδεκτζσ μόνον εφόςον δεν παραβλάπτουν, κατά τθν κρίςθ τθσ επίβλεψθσ, τθν αςφάλεια ι τθν 
λειτουργικότθτα του όλου ζργου. 
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 Οι εργαςίεσ, γενικά, κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ αςφαλείασ και τισ ςχετικζσ διατάξεισ, 
περιλαμβανομζνων των αςτυνομικϊν διατάξεων, που ιςχφουν για τθν εκτζλεςι τουσ. 
 
Β.2. Εφαρμογι οριςτικισ μελζτθσ ςτο ζδαφοσ 

  Η Διευκφνουςα Υπθρεςία είναι υποχρεωμζνθ να παραδϊςει ςτον Ανάδοχο τθν οριςτικι μελζτθ του 
αντίςτοιχου τμιματοσ των ζργων. Ρριν από τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί 
ςε προςεκτικι αναγνϊριςθ του εδάφουσ. Εκτόσ από τθν επιςιμανςθ των φανερϊν εμποδίων, ο Ανάδοχοσ κα 
αναηθτιςει και κα επιςθμάνει, ςυγκεντρϊνοντασ πλθροφορίεσ και διαγράμματα, κακϊσ και διενεργϊντασ 
ερευνθτικζσ τομζσ, όλα τα αφανι εμπόδια και κυρίωσ όλα τα δίκτυα και τεχνικά ζργα (φρεάτια, κ.λ.π.) κοινισ 
ωφζλειασ (αγωγϊν αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων, φδρευςθσ, αερίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.). Ερευνθτικζσ 
τομζσ κα γίνουν ςε όλεσ τισ κζςεισ, που πικανολογείται ότι οι, προσ καταςκευι, αγωγοί διαςταυρϊνονται με 
άλλα δίκτυα κοινισ ωφελείασ. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε εργαςία και 
δαπάνθ προκφψει (ακόμα και ανακαταςκευι τμθμάτων του ζργου) από τθν μθ ζγκαιρθ επιςιμανςθ των 
εμποδίων. Τα ςτοιχεία των εμποδίων, που κα επιςθμάνει, κα τα απεικονίςει ςε ςχζδια κατάλλθλων 
κλιμάκων. Ράντωσ, κακορίηεται ότι κα γίνουν ερευνθτικζσ τομζσ ςτισ εξισ κζςεισ : 

• Σε όλεσ τισ κζςεισ, που πικανολογείται ότι διαςταυρϊνονται οι προσ καταςκευι αγωγοί με υφιςτάμενουσ, 
πάςθσ, φφςεωσ, αγωγοφσ κοινισ ωφζλειασ. 
• Ανά αποςτάςεισ το πολφ 30 m, όπου πικανολογείται παράλλθλθ τοποκζτθςθ αγωγϊν με υφιςτάμενουσ, 
πάςθσ φφςεωσ, αγωγοφσ κοινισ ωφζλειασ. 

• Στισ κζςεισ των υφιςτάμενων ιδιωτικϊν ςυνδζςεων αποχζτευςθσ, πλθςίον των οικοδομϊν. 

• Σε όποιεσ άλλεσ κζςεισ κρικεί απαραίτθτο, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί μια πλιρθσ εικόνα των υφιςτάμενων 
εμποδίων. 

  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει ςτο ζδαφοσ τα ζργα τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 
τθσ οριςτικισ μελζτθσ και όςα κακορίηονται, κατ’ αναλογία και περίπτωςθ, ςτθν παράγραφο 10 και 11 του 
άρκρου 119 του Ρ.Δ/τοσ 696/1974 και να ςυντάξει οριηοντιογραφίεσ (ςε κλίμακα 1:1000) και κατά μικοσ 
τομζσ (ςε κλίμακα 1:1000 / 1:100 μικθ / φψθ), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

  Εφόςον υπάρχουν προβλιματα ευκρίνειασ ςτθν απεικόνιςθ για περιοριςμζνα τμιματα των ζργων, θ 
Διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει τθ ςφνταξθ λεπτομερζςτερων διαγραμμάτων (1:500, 1:200), 
ςχεδίων λεπτομερειϊν και κατά πλάτοσ τομϊν ςε μεγαλφτερεσ κλίμακεσ (1:200, κ.λ.π.). 

  Τα ςτοιχεία, που αναγράφονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ ζχουν λθφκεί από τισ οριηοντιογραφίεσ που 
υπάρχουν. Ενδεχόμενα να διαφζρουν από αυτά που κα διαπιςτωκοφν κατά τθν εφαρμογι. Ο Ανάδοχοσ κα 
ςυντάξει τα τελικά ςχζδια εφαρμογισ, προςαρμόηοντάσ τα ςτα οριςτικά ςτοιχεία του εδάφουσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι κα καταβάλλει προςπάκεια να μθν μεταβλθκοφν, όςο είναι δυνατόν, τα υψόμετρα 
τοποκζτθςθσ αγωγϊν και οι άλλεσ ςτάκμεσ, που κακορίηει θ μελζτθ. Εφόςον προκφψουν ουςιαςτικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των πραγματικϊν ςτοιχείων του εδάφουσ (υψόμετρα, αποςτάςεισ, κ.λ.π.) και των 
αντίςτοιχων τθσ μελζτθσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αναςυντάξει τθν μελζτθ, κατά περίπτωςθ, 
ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτα άρκρα 217 και 218 του Ρ.Δ/τοσ 696/1974 και τισ παραδοχζσ τθσ μελζτθσ. 

  Για ευρφτερεσ τροποποιιςεισ τθσ μελζτθσ κα ηθτείται θ γνϊμθ του μελετθτι, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα 
από τθν παρ., αρικμ. 19 του Ν.716/1977 και το άρκρο 30 του Ρ.Δ/τοσ 609/1985.  

  Η καταςκευι των ζργων, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ τουσ, το οποίο κα ςυνταχκεί και κα 
εγκρικεί κατά τθν διαδικαςία του άρκρου 32 του Ρ.Δ/τοσ 609/85, κα αρχίςει μόνο μετά τθν εκτζλεςθ των 
παραπάνω προκαταρκτικϊν εργαςιϊν και τθν ζγκριςθ, από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, τθσ, επί του 
εδάφουσ, εφαρμογισ των χαράξεων και των ενδεχόμενων τροποποιιςεων τθσ μελζτθσ. 

  Πλα τα ςτακερά τοπογραφικά ςθμεία (τριγονωμετρικά και πολυγωνικά, χωροςτακμικζσ αφετθρίεσ, κ.λ.π.) 
κα εξαςφαλιςτοφν και κα διατθρθκοφν με φροντίδα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου, ςε όλθ τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ των ζργων. Σε περίπτωςθ που, για οποιονδιποτε λόγο, καταςτραφοφν ςτακερά ςθμεία, ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα επανατοποκετιςει. 

  Ο Ανάδοχοσ είναι, επίςθσ, υποχρεωμζνοσ να προβεί ζγκαιρα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ και διαβιματα, 
ϊςτε οι αρμόδιοι Οργανιςμοί Κοινισ Ωφζλειασ να μετακινιςουν ςτφλουσ, καλϊδια, ςωλινεσ, κ.λ.π. Εφόςον 
θ μετακίνθςθ είναι, ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι και μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
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Επίβλεψθσ, απόλυτα απαραίτθτθ για τθν καταςκευι του ζργου. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ, εάν οι Οργανιςμοί Κοινισ Ωφζλειασ κακυςτεριςουν να προβοφν ςτισ μετακινιςεισ αυτζσ. 

  Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν, ςυλλογι ςτοιχείων εδάφουσ και εφαρμογισ 
των χαράξεων, καταμετριςεων, ςφνταξθ ςχεδίων, μελετϊν, κ.λ.π. (πλθν τθσ απαραίτθτθσ μετακίνθςθσ των 
αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ) βαρφνουν, εξ ολοκλιρου, τον Ανάδοχο και περιζχονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ 
εκτζλεςθσ των αντίςτοιχων εργαςιϊν και ςτο ποςοςτό Β.Ε. και Ο.Ε.  
 
Β.3 Λειτουργία υφιςτάμενων δικτφων αποχζτευςθσ κατά τθν διάρκεια καταςκευισ των ζργων 

  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ζργων, να εξαςφαλίηει, με 
οποιαδιποτε προςωρινι καταςκευι, τθν λειτουργία των υφιςτάμενων ζργων αποχζτευςθσ ομβρίων και, 
ζςτω και με άντλθςθ, τθν λειτουργία των υφιςτάμενων ζργων αποχζτευςθσ ακακάρτων. Εφόςον δεν υπάρχει 
ςτο Τιμολόγιο και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ρθτι αντίκετθ αναφορά, οι ςχετικζσ δαπάνεσ βαρφνουν τον 
Ανάδοχο, περιλαμβανόμενεσ ανοιγμζνεσ ςτισ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου. 
 
Β.4 Επιμετριςεισ 

  Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου και υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ 
Υπθρεςίασ, όπωσ κακορίηεται ςτο άρκρο 38 του Ρ.Δ/τοσ 609/85. O τρόποσ επιμζτρθςθσ κάκε επιμζρουσ 
εργαςίασ κακορίηεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο του Τιμολογίου και τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ τθσ 
εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Για όςεσ εργαςίεσ δεν αναφζρονται ρθτϊσ ςτισ αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
και ςτα άρκρα του Τιμολογίου ειδικοί όροι επιμζτρθςθσ και πλθρωμισ, οι επιμετριςεισ των ποςοτιτων, που 
κα εκτελεςκοφν, κα γίνουν με βάςθ τισ πραγματικζσ ποςότθτεσ εργαςιϊν, που κα ζχουν εκτελεςκεί, 
ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι όποιεσ τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ γίνουν ι 
εγκρικοφν από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

  Ουδεμία αποηθμίωςθ καταβάλλεται ςτον Εργολάβο για επιπλζον ποςότθτεσ εργαςιϊν, που ζχουν προκφψει 
από τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν, με διαςτάςεισ, βάρθ ι ςε αρικμό μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα ςτα 
εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι τισ όποιεσ τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ γίνουν ι εγκρικοφν από τθν 
Διευκφνουςα Υπθρεςία, ζςτω και αν αυτζσ ζχουν γίνει αποδεκτζσ από τεχνικι άποψθ. 
 
Β.5 Τιμζσ μονάδοσ 

  Οι τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν πλιρθ και 
ζντεχνθ εκτζλεςθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν, ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ παροφςεσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ. Ρεριλαμβάνονται, επίςθσ, και θ αποηθμίωςθ όλων των ελζγχων και δοκιμϊν που 
απαιτοφνται, κακϊσ και θ αποηθμίωςθ για τθν χριςθ του εξοπλιςμοφ, που απαιτείται. 
 
Γ. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ 

Γ.1 ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

Γ.1.1 Αντικείμενο 

  Η Τεχνικι αυτι Ρροδιαγραφι αφορά ςτθν εκτζλεςθ των κάκε είδουσ χωματουργικϊν εργαςιϊν, που 
χρειάηονται για τθν καταςκευι των ζργων. Συμπλθρωματικά, με τθν παροφςα ιςχφει και θ Ρ.Τ.Ρ. Χ-1. 

Γ.1.2 Ρροκαταρκτικζσ εργαςίεσ 

  Ρριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ, κα εκτελεςκοφν, κατά τμιματα, οι εξισ προκαταρκτικζσ εργαςίεσ, ςε όλο το 
πλάτοσ κατάλθψθσ των ζργων: 
• Κόψιμο και ξερίηωμα των κάμνων και δζνδρων 
• Κατεδάφιςθ κτιςμάτων, μαντρότοιχων, περιφράξεων, κ.λ.π. 
• Κακαίρεςθ αςφαλτικϊν και άλλων οδοςτρωμάτων ι πεηοδρομίων. Το κόψιμο του αςφαλτοτάπθτα ι του 
ςκυροδζματοσ κα γίνεται με ειδικά μθχανιματα, ζτςι που να προκφπτουν ευκφγραμμεσ παρειζσ και ομαλζσ 
επιφάνειζσ τουσ. 
• Ερευνθτικζσ τομζσ, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι Γ1. 
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  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ηθτιςει τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ ( κατεδάφιςθσ, τομισ οδοςτρωμάτων, 
κ.λ.π.) από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθ από κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ των 
παραπάνω αδειϊν. 

  Η τομι τθσ αςφάλτου κα γίνει με ειδικό μθχάνθμα (κόφτθ) ςτο κακοριηόμενο, ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ, 
πλάτοσ τομισ ανά διατομι αγωγοφ. Δεν επιτρζπεται διενζργεια εκςκαφϊν πριν από τθν κοπι τθσ αςφάλτου. 
Η μεταφορά και θ απόρριψθ των προϊόντων κατεδαφίςεων, εκκαμνϊςεων, εκριηϊςεων, αποςφνκεςθσ 
οδοςτρωμάτων, κ.λ.π., κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 για τα προϊόντα εκςκαφϊν. Ο 
Ανάδοχοσ μπορεί, μετά από αίτθςι του και ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ, να καταςκευάςει οδοφσ προςπζλαςθσ 
διαφόρων τμθμάτων των ζργων, χωρίσ όμωσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

Γ.1.3 Γενικά περί εκςκαφϊν 

  Οι εκςκαφζσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα ςχζδια και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ, είτε πρόκειται για 
φδρευςθ, είτε για αποχζτευςθ. Οι εκςκαφζσ κα γίνουν με τα χζρια ι με τα κατάλλθλα μθχανικά μζςα, κατά 
τθν κρίςθ και ευκφνθ του Αναδόχου, ο οποίοσ δεν δικαιοφται ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ, εάν και ςε οποιαδιποτε 
ζκταςθ αναγκαςτεί, για οποιονδιποτε λόγο, να εκτελζςει εκςκαφζσ με τα χζρια και ιδιαίτερα κατά τθν 
εγκατάςταςθ των αγωγϊν φδρευςθσ ςτα πεηοδρόμια. 

  Χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν επιτρζπεται μόνον μετά από άδεια των αρμοδίων Αςτυνομικϊν Αρχϊν και 
ςφμφωνα με τισ αςτυνομικζσ διατάξεισ, που ιςχφουν. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει κάκε 
ενδεικνυόμενο μζτρο για τθν αςφάλεια του εργαηόμενου προςωπικοφ και κάκε τρίτου, κακϊσ επίςθσ, και 
για τθν αςφάλεια των πλθςίον οικοδομϊν, τεχνικϊν ζργων, δικτφων κοινισ ωφζλειασ, κ.λ.π. Ζχει, δε, 
ακζραιθ τθν ποινικι και αςτικι ευκφνθ για κάκε ατφχθμα ι ηθμιά, που τυχόν κα ςυμβεί. Ουδεμία πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ δικαιοφται ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ άρνθςθσ των αςτυνομικϊν αρχϊν να χορθγιςουν άδεια 
χρθςιμοποίθςθσ εκρθκτικϊν υλϊν. 

  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςτατεφςει το ςκάμμα από ειςροι επιφανειακϊν νερϊν, με τθν 
καταςκευι πρόχειρων αναχωμάτων ι και τάφρων κατά μικοσ του ςκάμματοσ και να αποχετεφει τα υπόγεια 
και επιφανειακά νερά με άντλθςθ ι οποιοδιποτε άλλο μζςο ςε κατάλλθλο αποδζκτθ. 

Γ.1.4 Εκςκαφζσ ορυγμάτων 

  Τα ορφγματα - ςκάμματα, ςτα οποία κα εγκαταςτακοφν οι αγωγοί αποχζτευςθσ ι φδρευςθσ κα 
εκςκαφκοφν καταρχιν με κατακόρυφεσ παρειζσ και κα ζχουν πλάτοσ (Β), τουλάχιςτον, το κακοριηόμενο ανά 
διατομι αγωγοφ, ωσ ςυμβατικό ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Επιτρζπεται να εκςκαφκοφν τα ςκάμματα των 
αγωγϊν με μεγαλφτερο πάχοσ ι και κεκλιμζνα πρανι, όπωσ επίςθσ επιτρζπεται και θ δθμιουργία δαπζδων 
εργαςίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εκςκαφζσ κα περιοριςτοφν μζςα ςε όρια, που κα οριςτοφν από τθν 
επίβλεψθ και ότι κα εξαςφαλίηεται θ αντοχι των αγωγϊν. 

  Τα ςκάμματα, γενικά, κα ςκαφτοφν ςτο κακοριηόμενο από τθν μελζτθ βάκοσ (Η), είτε πρόκειται για 
αποχζτευςθ, είτε για φδρευςθ. Εάν τα ςκάμματα γίνουν βακφτερα από όςο κακορίηεται ςτθν μελζτθ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τα επιχϊςει μζχρι το οριηόμενο βάκοσ με κραυςτό υλικό λατομείου τθσ Ρ.Τ.Ρ. 0-
150, όπωσ προβλζπεται ςτθν ςχετικι παράγραφο "περί επιχϊςεων" τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ. 
Τόςο για τθν επιπλζον εισ βάκοσ εκςκαφι, όςο και για τισ ςυμπαρομαρτοφςεσ εργαςίεσ (αποκομιδι 
προϊόντων εκςκαφισ, κ.λ.π.), όςο και για τθν επιπλζον επίχωςθ, ο Ανάδοχοσ δεν αποηθμιϊνεται ιδιαίτερα. 

  Στα φρεάτια επίςκεψθσ, ςτα φρεάτια υδροςυλλογισ και τουσ ορκογωνικοφσ αγωγοφσ ομβρίων, που κα 
καταςκευαςκοφν από χυτό επιτόπου ςκυρόδεμα, προβλζπεται υποχρεωτικι χριςθ εξωτερικϊν ξυλοτφπων 
ςτα περιμετρικά τοιχϊματα. Επομζνωσ, οι ςχετικζσ εκςκαφζσ κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν ςε 
διαςτάςεισ τζτοιεσ, που να αφινουν επαρκι χϊρο για τθν τοποκζτθςθ και αφαίρεςθ των τφπων και τισ 
λοιπζσ εργαςίεσ (ανάλογα με το βάκοσ του τεχνικοφ, τθ φφςθ του εδάφουσ, κ.λ.π.). Σε περίπτωςθ που 
προβλζπεται ςτο Τιμολόγιο, οι εκςκαφζσ χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.3.1. τθσ Ρ.Τ.Ρ. Χ-1, 
αφενόσ ςε εκςκαφζσ ςε εδάφθ γαιϊδθ και θμιβραχϊδθ και αφ’ ετζρου ςε εκςκαφζσ ςε εδάφθ βραχϊδθ. 

  Για τθν διαδικαςία χαρακτθριςμϊν των εκςκαφϊν ιςχφει θ παράγραφοσ 1.3.2. τθσ Ρ.Τ.Ρ. Χ-1 και το άρκρο 
38 του Ρ.Δ/τοσ 609/1985. 

Γ.1.5 Αποκομιδι προϊόντων εκςκαφϊν, κ.λ.π. 

  Τα προϊόντα εκςκαφϊν, κακϊσ και τα προϊόντα κατεδαφίςεων, κακαιρζςεων και κάκε είδουσ 
εκκαμνϊςεων, εκριηϊςεων, αποςφνκεςθσ οδοςτρωμάτων, κ.λ.π. κα μεταφζρονται ςε οποιαδιποτε 
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απόςταςθ, ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ, που κα κακορίηει θ επίβλεψθ. Τα γαιϊδθ και θμιβραχϊδθ προϊόντα 
εκςκαφισ κα διαςτρϊνονται και τα βραχϊδθ κα ιςοπεδϊνονται. 

Γ.1.6 Ρροςωρινι απομάκρυνςθ προϊόντων εκςκαφισ 

  Ρροϊόντα εκςκαφισ, τα οποία δεν μποροφν να παραμείνουν κοντά ςτο ςκάμμα για κυκλοφοριακοφσ ι 
άλλουσ λόγουσ, απομακρφνονται, μεταφερόμενα με ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου ςε οποιαδιποτε 
απόςταςθ και αποτίκενται προςωρινά ςε κζςεισ επιτρεπόμενεσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ. Η ςχετικι άδεια κα 
πρζπει να εκδοκεί με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 

Γ.1.7 Ρεριφράξεισ, διαβάςεισ και μζτρα αςφαλείασ 

  Τα κατάλλθλα ςιματα για τθν θμζρα και λυχνίεσ αςφαλείασ για τθν νφχτα πρζπει να τοποκετθκοφν ςτα 
άκρα των ορυγμάτων και ςκαμμάτων για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων. Κατά μικοσ των ορυγμάτων και 
ςκαμμάτων πρζπει, κατά τθν κρίςθ του Αναδόχου, ωσ μοναδικοφ και αποκλειςτικοφ υπευκφνου για κάκε 
ατφχθμα, να τοποκετοφνται ανκεκτικά ςυνεχι ξφλινα περιφράγματα για να προλαμβάνονται ατυχιματα από 
πτϊςθ εργατϊν, διαβατϊν ι τροχοφόρων μζςα ςτο όρυγμα. Η μορφι των περιφραγμάτων και ο τρόποσ 
ςτιριξθσ κα εγκρικοφν από τθν επίβλεψθ. Κατά μικοσ των ςκαμμάτων και ςτα χείλθ τουσ, ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να δθμιουργιςει μικροφ φψουσ ξφλινα φράγματα, ικανά να ςυγκρατιςουν πζτρεσ, ςκφρα ι χϊματα, 
που παραςφρονται μζχρι τα χείλθ και να αποφεφγεται θ πτϊςθ τουσ μζςα ςτο όρυγμα και να μθν προκφπτει 
κίνδυνοσ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό, που εργάηεται μζςα ςτα ορφγματα. 

  Ο Ανάδοχοσ οφείλει, επίςθσ, να εξαςφαλίςει τθν επικοινωνία μεταξφ των δφο πλευρϊν των ςκαμμάτων, 
καταςκευάηοντασ ςε κζςεισ που κα υποδείξει θ επίβλεψθ, προςωρινζσ πεηογζφυρεσ και διελεφςεισ για 
τροχοφόρα. 

Γ. 1.8 Υποςτθρίξεισ αγωγϊν και τεχνικϊν ζργων Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ 

  Ο Ανάδοχοσ, με δαπάνεσ του, κα προβαίνει κατά τθν καταςκευι των ζργων ςτθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ ι 
ανάρτθςθ των διαςταυροφμενων (ζςτω και υπό γωνία) με το ςκάμμα, περιλαμβανομζνου του επιπλζον 
ςκάμματοσ, που απαιτείται για τθν καταςκευι των φρεατίων, αγωγϊν αποχζτευςθσ ομβρίων και 
ακακάρτων, φδρευςθσ, παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, αερίου, τθλεπικοινωνιϊν, κ.λ.π. Θα λαμβάνει, με 
δαπάνεσ του, κάκε απαραίτθτο μζτρο προςταςίασ τουσ, ευκυνόμενοσ για κάκε βλάβθ, θ οποία κα 
προξενθκεί ς’ αυτοφσ από τθν εκτζλεςθ των ζργων. Η υποςτιριξθ αυτι, όπου παρουςιάηεται ανάγκθ, κα 
εκτελείται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των αρμοδίων υπαλλιλων των οικείων Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ. 
Ιδιαίτερθ μζριμνα κα λθφκεί κατά τθν επίχωςθ των ςκαμμάτων, όπου υφίςτανται τζτοιοι αγωγοί, για να μθν 
ςυμβεί υποχϊρθςθ του εδάφουσ κάτω από τουσ αγωγοφσ των εγκαταςτάςεων Κοινισ Ωφζλειασ, με 
ςυνζπεια τθ κραφςθ ι γενικά τθν παραμόρφωςθ των αγωγϊν. Η αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ ςτουσ 
αγωγοφσ αυτοφσ, ζςτω και εάν διαπιςτωκεί και μετά τθν επίχωςθ, βαρφνει τον Ανάδοχο. Η επιςκευι κα 
γίνεται από τθν Υπθρεςία, ςτθν οποία ανικει ο αγωγόσ, ςε βάροσ του Αναδόχου, ςτον οποίο ςυγχρόνωσ κα 
καταλογίηονται όλεσ οι, προσ τρίτουσ, τυχόν καταβλθκθςόμενεσ αποηθμιϊςεισ, που κα προξενθκοφν 
ενδεχόμενα ςε αυτοφσ από τθν παραπάνω αιτία. 

  Πμοια, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αντιςτθρίξει όλουσ τουσ ςτφλουσ ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π., που 
βρίςκονται παρά τισ παρειζσ των ςκαμμάτων, ευκυνόμενοσ για κάκε ηθμία, που μπορεί να προκλθκεί ς’ 
αυτοφσ. 

  Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει, με δαπάνεσ του, να υποςτθρίξει, εφόςον απαιτείται, κάκε φφςεωσ αγωγό ι 
τεχνικό Ο.Κ.Ω. υπάρχει πλθςίον και κατά μικοσ του ςκάμματοσ, αλλά εκτόσ του ςυμβατικοφ εφρουσ 
καταλιψεϊσ του. Εάν, πάςθσ φφςεωσ αγωγοί κοινισ ωφελείασ υπάρχουν κατά μικοσ του, προσ εκτζλεςθ, 
αγωγοφ εντόσ όμωσ του ςυμβατικοφ εφρουσ καταλιψεωσ του αγωγοφ και απαιτείται θ μετάκεςι τουσ, 
ςφμφωνα με τθν γνϊμθ τθσ επίβλεψθσ, θ μετάκεςι τουσ κα εκτελείται με δαπάνεσ του Εργοδότθ. Στφλοι 
ΔΕΗ και ΟΤΕ, που υπάρχουν εντόσ του ςυμβατικοφ εφρουσ καταλιψεωσ του ςκάμματοσ των αγωγϊν και του 
ςκάμματοσ των φρεατίων μετατίκενται, επίςθσ, με δαπάνεσ του Εργοδότθ. Τθν μετάκεςθ οποιουδιποτε 
αγωγοφ ι τεχνικοφ ζργου Κοινισ Ωφζλειασ τθν εκτελεί θ αρμόδια Υπθρεςία, με δαπάνεσ του Εργοδότθ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθ από τυχόν πρόςκετεσ δυςχζρειεσ, κακυςτεριςεισ 
ι κάποια άλλθ αιτία, που κα δθμιουργθκοφν από τθν ανάγκθ μετάκεςθσ αγωγϊν, καλωδίων, ςτφλων και 
τεχνικϊν Κοινισ Ωφζλειασ, υποχρεοφμενοσ πριν από τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του να λάβει όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και να εκτιμιςει τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ και κακυςτεριςεισ, που κα του επιφζρει 
κάκε μετάκεςθ αγωγοφ και τεχνικοφ Κοινισ Ωφζλειασ, που κα χρειαςτεί να γίνει. 
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  Ο Ανάδοχοσ οφείλει, επίςθσ, να λάβει κάκε μζτρο εξαςφάλιςθσ του προςωπικοφ του ι τρίτων από τθν 
διατιρθςθ των αγωγϊν αυτϊν ςτο φπαικρο, ςτο διάςτθμα που εκτελοφνται οι εργαςίεσ, επειδι είναι ο 
μοναδικόσ υπεφκυνοσ για κάκε ατφχθμα, που κα προκλθκεί από αυτι τθν αιτία. 

Γ.1.9 Δυςχζρειεσ ςτθν καταςκευι των ζργων από αγωγοφσ και τεχνικά ζργα Ο.Κ.Ω. 

  Ο Ανάδοχοσ δεν αποηθμιϊνεται, ιδιαίτερα, για τισ επιπλζον δυςκολίεσ, που προκφπτουν κατά τθ διενζργεια 
χωματουργικϊν και άλλων εργαςιϊν από τουσ πάςθσ φφςεωσ αγωγοφσ, τεχνικά ζργα και ςτφλουσ Ο.Κ.Ω., 
που κα ςυναντθκοφν (όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο) κατά τθν καταςκευι του 
ζργου. 

Γ.1.10 Αντιςτθρίξεισ ορυγμάτων 

  Πταν θ φφςθ του εδάφουσ το απαιτεί, ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςτθν κατάλλθλθ (με ξυλοηεφγματα, 
ολιςκαίνουςεσ ςιδερζνιεσ πλάκεσ τφπου krings ι αναλόγου, ςιδερζνιεσ παςςαλοςανίδεσ, κ.λ.π.) αντιςτιριξθ 
των παρειϊν του ορφγματοσ, όπωσ αυτι επιβάλλεται από τουσ κανόνεσ αςφαλείασ. 

  Ο Ανάδοχοσ είναι ο μοναδικόσ υπεφκυνοσ για τθν επιλογι του τρόπου, τφπου και ζκταςθσ των 
αντιςτθρίξεων, που κα χρειαςκοφν, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ του εδάφουσ, το βάκοσ του ορφγματοσ, τθν 
φπαρξθ υπογείων νερϊν, κ.λ.π. Πλεσ οι αντιςτθρίξεισ, οποιουδιποτε είδουσ και οποιαςδιποτε ζκταςθσ 
απαιτθκοφν, κα γίνουν με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

  Κάκε κατάπτωςθ παρειάσ ορφγματοσ ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ και με οποιεςδιποτε ςυνκικεσ και εάν 
ςυμβεί, ςε αντιςτθριηόμενεσ ι μθ παρειζσ ορυγμάτων και οι οποιεςδιποτε ςυνζπειζσ τθσ, όπωσ εργατικά 
ατυχιματα ι ηθμιζσ ςε πρόςωπα ι ζργα, ανεξάρτθτα από τθν αιτία που κα προκλθκεί, βαρφνει αποκλειςτικά 
και μόνο τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να καταβάλει κάκε νόμιμθ αποηθμίωςθ για τθν 
αποκατάςταςθ των βλαβζντων ζργων και αναλαμβάνει, γενικά, κάκε ποινικι και αςτικι ευκφνθ. Σε κάκε 
περίπτωςθ και με οποιεςδιποτε ςυνκικεσ, ο Ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε μοναδικόσ και αποκλειςτικόσ 
υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των γενομζνων εκςκαφϊν, του προςωπικοφ του και τρίτων. 

  Η Επίβλεψθ ζχει το δικαίωμα να διατάξει ςυμπλθρωματικζσ αντιςτθρίξεισ ι ενίςχυςι τουσ, αν κρίνει ότι οι 
προβλεπόμενεσ από τον Ανάδοχο πρόδθλα δεν παρζχουν τθν απαιτοφμενθ αςφάλεια, χωρίσ αυτό να αναιρεί 
τθν, κατ’ αποκλειςτικότθτα, ευκφνθ του Αναδόχου για τθν αςφάλεια των γενομζνων εκςκαφϊν. 

Γ.1.11 Αντλιςεισ - Στραγγιςτιρια 

  Εφόςον υπάρχουν υπόγεια νερά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άντλθςι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι. Οι αντλιςεισ νερϊν, λυμάτων, κ.λ.π., όςεσ και αν απαιτθκοφν, κα 
γίνονται με δαπάνεσ και αποκλειςτικι ευκφνθ του Αναδόχου, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ τμιματοσ 
του ζργου (π.χ. από φρεάτιο ςε φρεάτιο), ζτςι ϊςτε το τμιμα του ςκάμματοσ να διατθρείται "εν ξθρϊ" μζχρι 
και τθν πλιρθ επίχωςι του. 
  Στραγγιςτιρια κα καταςκευαςκοφν ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνκικεσ του υπόγειου ορίηοντα και θ 
ςφςταςθ του εδάφουσ δεν επιτρζπουν τθν, χωρίσ ςτραγγιςτιρια, άντλθςθ των υπογείων νερϊν, για τθν 
ζντεχνθ καταςκευι των ζργων. Το ςτραγγιςτιριο κα καταςκευάηεται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Τα ςτραγγιςτιρια, ςε όςο μικοσ και αν 
απαιτθκοφν, κα γίνονται με δαπάνεσ και αποκλειςτικι ευκφνθ του Αναδόχου.  

Γ.1.12 Επιχϊςεισ 

  Οι επιχϊςεισ των ςκαμμάτων (πζραν του "λεπτόκοκκου υλικοφ εγκιβωτιςμοφ των ςωλινων" και των 
ςτρϊςεων "βάςθσ και υπόβαςθσ" του οδοςτρϊματοσ, που κα εκτελεςκοφν, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, κα πραγματοποιθκοφν με κραυςτό υλικό λατομείου τθσ Ρ.Τ.Ρ. 0- 150. Μόνον 
κατόπιν γραπτισ εντολισ τθσ επίβλεψθσ μπορεί οι επιχϊςεισ να γίνουν ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα του ζργου, 
διαλεγμζνα κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.9.2.1. και 2.9.2.2.3. τθσ Ρ.Τ.Ρ. 
Χ-1, μεταφερόμενα από οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου, κατόπιν διαλογισ. Η επίχωςθ, γενικϊσ, κα γίνει ςε 
ςτρϊςεισ κατάλλθλου πάχουσ (ανάλογα με τα μθχανιματα ςυμπφκνωςθσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν και τον 
αρικμό διελεφςεϊν τουσ) τθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ, που κα διαβρζχονται και ςυμπυκνϊνονται με τθν 
χρθςιμοποίθςθ κατάλλθλων (όχι επιβλαβϊν για τουσ ςωλινεσ) μζςων, ϊςτε να επιτυγχάνεται βακμόσ 
ςυμπφκνωςθσ όχι μικρότεροσ από 95% τθσ τροποποιθμζνθσ δοκιμαςίασ Proctor. Ράντωσ, ςε καμία 
περίπτωςθ δεν κα γίνουν αποδεκτζσ επιχϊςεισ ςε ςτρϊςεισ πάχουσ μεγαλφτερου των 25 cm, χωρίσ 
προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ. 
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  Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ςτουσ αγωγοφσ, που κα οφείλεται ςτθ 
ςυμπφκνωςθ, κακϊσ και για κάκε κακίηθςθ του εδάφουσ μετά τθν αποπεράτωςθ τθσ επίχωςθσ, οφείλει δε 
να επανορκϊςει κάκε ηθμιά με δικζσ του δαπάνεσ, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Τόςο θ επίχωςθ των 
ςκαμμάτων, όςο και ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων με λεπτόκοκκο υλικό, διενεργείται ςε δφο φάςεισ : 

1θ Φάςθ: Μετά τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων κάκε τμιματοσ του αγωγοφ και πριν από τθν 
δοκιμι ςτεγανότθτασ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιχϊςει προςωρινά κάκε ςωλινα, αφινοντασ ακάλυπτα 
γφρω από τουσ αρμοφσ ςφνδεςθσ τμιματα τθσ ςωλινωςθσ, για να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ των αρμϊν, κατά 
τθ διενζργεια τθσ δοκιμισ ςτεγανότθτασ, κακϊσ και θ εφκολθ επιςκευι τουσ, αν παρουςιαςτεί διαρροι. 

2θ Φάςθ: Μετά τθν επιτυχθμζνθ δοκιμι και τθν παραλαβι κάκε τμιματοσ του αγωγοφ, ολοκλθρϊνεται ο 
εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων και θ επίχωςθ, ςφμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. Η ςυμπφκνωςθ κα 
ελζγχεται, τουλάχιςτον, μία φορά ανά 50 μ3 ςυμπυκνωμζνου όγκου επίχωςθσ και πάντωσ μία φορά ανά 
αυτοτελζσ ζργο ι μία φορά ανά 50 μ. αγωγοφ. Εάν κατά τθν καταςκευι των ζργων ςυναντθκοφν παλαιοί 
βόκροι, αυτοί κα εκκενωκοφν και επιχωκοφν κατά τα ανωτζρω με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Γ.1.13 Δαπάνεσ εργαςιϊν, που περιλαμβάνονται ςτισ τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου για χωματουργικζσ 
εργαςίεσ 

  Στισ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου για χωματουργικζσ εργαςίεσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ για όλεσ τισ 
εργαςίεσ, που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν 
παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι ι ςε άλλα ςυμβατικά τεφχθ τθσ μελζτθσ. 

Ειδικότερα : 

  Στθν τιμι μονάδοσ των εκςκαφϊν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά, οι δαπάνεσ για: 
• τθν αναγνϊριςθ του εδάφουσ, επιςιμανςθ των αφανϊν εμποδίων, επιτόπου χάραξθ των ζργων, 
εγκατάςταςθ και διατιρθςθ ςτακερϊν τοπογραφικϊν ςθμείων, τυχόν απαιτοφμενθ τροποποίθςθ τθσ 
μελζτθσ, κ.λ.π. 

• τθν ζκδοςθ των αδειϊν (τομζσ οδοςτρωμάτων πεηοδρομίων, κατεδαφίςεων, κ.λ.π.), που απαιτοφνται από 
οποιεςδιποτε αρμόδιεσ, κατά περίπτωςθ, αρχζσ. 

• τθν κοπι και εκρίηωςθ κάκε είδουσ κάμνων και δζνδρων, κατεδάφιςθ, κακαίρεςθ και αποξιλωςθ κάκε 
φφςεωσ εμποδίων, κτιςμάτων, μαντρότοιχων, περιφράξεων, τεχνικϊν ζργων, κ.λ.π., τθν κακαίρεςθ 
αςφαλτικϊν πεηοδρομίων και λοιπϊν οδοςτρωμάτων και μεταφορά και απόρριψθ των προϊόντων αυτϊν ςε 
απόςταςθ μζχρι 50 m. 

• θ αποκομιδι των προϊόντων εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων, εκκαμνϊςεων, κοπισ δζνδρων, κ.λ.π. πλθρϊνονται 
ιδιαίτερα, ςφμφωνα με τα οικεία άρκρα του Τιμολογίου, εφόςον μετακινοφνται ςε αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ 
από 50 m. 

• τισ οποιεςδιποτε ερευνθτικζσ τομζσ για τον εντοπιςμό αγωγϊν, οχετϊν και δικτφων Ο.Κ.Ω., κ.λ.π., κακϊσ 
και τθν επαναφορά του ορφγματοσ τθσ τομισ ςτθν αρχικι του κατάςταςθ. 

• τισ κάκε φφςεωσ οδοφσ προςπζλαςθσ και γενικά τισ επιπλζον από τισ προβλεπόμενεσ εκςκαφζσ, που τυχόν 
κα εκτελζςει ο Ανάδοχοσ για να διευκολφνει τισ εργαςίεσ του 

• τα μζτρα προςταςίασ του ςκάμματοσ από τα επιφανειακά νερά, κακϊσ και τισ οποιαςδιποτε ζκταςθσ και 
διάρκειασ αντλιςεισ των κάκε είδουσ νερϊν και λυμάτων επιφανειακϊν ι υπογείων, κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
εργαςιϊν εγκατάςταςθσ του αγωγοφ, εγκιβωτιςμοφ του με άμμο και επανεπίχωςθσ του ςκάμματοσ. 

• τθ χριςθ και μεταφορά οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ επιτόπου των ζργων 

• τθν τυχόν απαιτοφμενθ καταςκευι ςτρϊςθσ ςτραγγιςτθρίου (περιλαμβανομζνθσ τθσ προμικειασ και 
μεταφοράσ επιτόπου όλων των υλικϊν από οποιαδιποτε απόςταςθ, κακϊσ και άλλθ απαιτοφμενθ εργαςία 
για τθν πλιρθ καταςκευι και προςταςία του ςτραγγιςτθρίου) 

• τισ πρόςκετεσ δυςχζρειεσ εκςκαφισ, που οφείλονται ςτισ υπό τθ ςτάκμθ των υπόγειων νερϊν, ακόμθ και 
τθσ κάλαςςασ, εκςκαφζσ ι και ςτο, μετά τθν άντλθςθ, διατθροφμενο λαςπϊδεσ ι υδαρζσ ζδαφοσ 

• τθν, με οποιοδιποτε μζςο, μετακίνθςθ για απόρριψθ των προϊόντων εκςκαφϊν ςε απόςταςθ μζχρι 50 m.  

• τθν προςωρινι απομάκρυνςθ - μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ και προςωρινι απόκεςθ προϊόντων 
εκςκαφισ, τα οποία, για κυκλοφοριακοφσ ι άλλουσ λόγουσ, δεν μποροφν να παραμείνουν κοντά ςτα 
ςκάμματα 
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• τθν υποςτιριξθ ι αντιςτιριξθ όλων των αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ, των ςτφλων ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π., που 
χρειάηεται από τθν εκτζλεςθ των εκςκαφϊν 

• τισ κάκε φφςεωσ περιφράξεισ, διαβάςεισ και τα υπόλοιπα μζτρα αςφαλείασ, όπωσ περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 7 τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ 

• τθν οποιαδιποτε επιπλζον εργαςία, που κα χρειαςκεί, λόγω δυςκολιϊν από τθν φπαρξθ, κατά μικοσ ι 
εγκάρςια προσ το ςκάμμα αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ 

• τισ κάκε είδουσ και ζκταςθσ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν του ςκάμματοσ ι και των ορυγμάτων, που κα 
χρειαςκοφν 

• τθν άρςθ οποιωνδιποτε καταπτϊςεων 

• τισ πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ και ελζγχουσ 

  Στθν τιμι μονάδοσ ενόσ κυβικοφ μζτρου επιχϊςεωσ με κραυςτό υλικό λατομείου περιλαμβάνονται, 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, οι εξισ εργαςίεσ: 

• θ προμικεια και μεταφορά επιτόπου του ζργου του κραυςτοφ υλικοφ από οποιαδιποτε απόςταςθ 

• θ ζκκριψθ ςτο ςκάμμα, διάςτρωςθ, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ του κραυςτοφ υλικοφ 

• οι πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ και ζλεγχοι 

• θ εκκζνωςθ και επίχωςθ τυχόν παλαιϊν βόκρων 

Στθν τιμι μονάδοσ ενόσ κυβικοφ μζτρου επιχϊςεωσ με διαλεγμζνα προϊόντα εκςκαφισ περιλαμβάνονται, 
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, οι εξισ εργαςίεσ: 

• θ μεταφορά επιτόπου των κατάλλθλων προϊόντων εκςκαφισ από οποιοδιποτε ςθμείο του ζργου ι κζςθ 
προςωρινισ εναπόκεςθσ 

• θ διαλογι των κατάλλθλων για επίχωςθ προϊόντων εκςκαφισ 

• θ ζκκριψθ ςτο ςκάμμα, διάςτρωςθ, διαβροχι και ςυμπφκνωςθ των διαλεγμζνων προϊόντων των 
εκςκαφϊν 
• οι πάςθσ φφςεωσ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ και ζλεγχοι 
• θ εκκζνωςθ και επίχωςθ τυχόν παλαιϊν βόκρων 

Γ.1.14 Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

  Η επιμζτρθςθ των εκςκαφϊν και επιχϊςεων κα γίνει με βάςθ ςυμβατικι διατομι ςκάμματοσ με 
κατακόρυφεσ παρειζσ και οριςμζνο ςυμβατικό πλάτοσ (Β) και βάκοσ (Η) ςκάμματοσ, που κακορίηεται ανά 
διατομι αγωγοφ ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ, ανάλογα για αγωγό αποχζτευςθσ ι φδρευςθσ. Το ςυμβατικό αυτό 
πλάτοσ (Β) ςκάμματοσ εφαρμόηεται ανεξάρτθτα εάν ο Ανάδοχοσ, τθρουμζνων πάντωσ των περιοριςμϊν και 
απαιτιςεων των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ, διαφοροποιιςει το πλάτοσ 
του ςκάμματοσ και πραγματοποιιςει τθν ανόρυξθ του ςκάμματοσ με κεκλιμζνα πρανι. 

  Για αγωγοφσ φδρευςθσ, θ εφαρμογι τθσ ςυμβατικισ διατομισ κα γίνεται μζχρι ποςοςτοφ απόκλιςθσ 20% 
του βάκουσ εκςκαφισ (Η), για τθν αποφυγι εμποδίων, δικτφων ΟΚΩ κλπ και για όςο μικοσ απαιτείται, μόνο 
μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ επιβλζπουςασ υπθρεςίασ προσ τον ανάδοχο του ζργου. Για υπερβάςεισ του 
ανωτζρω ποςοςτοφ, ο όγκοσ εκςκαφισ κα υπολογίηεται με βάςθ το πραγματοποιθκζν βάκοσ. 

  Η επιμζτρθςθ των εκςκαφϊν ςκαμμάτων αγωγϊν, με τθν εξαίρεςθ των εκςκαφϊν των καταςκευϊν, που 
αναφζρονται παρακάτω, γίνεται ςε κυβικά μζτρα όγκου εκςκαφϊν ςκαμμάτων αγωγϊν, ςε κάκε είδουσ 
εδάφθ (γαιϊδθ, θμιβραχϊδθ και βραχϊδθ) και πετρϊματα. Ο όγκοσ αυτόσ προκφπτει κάκε φορά από τον 
πολλαπλαςιαςμό του αντίςτοιχου μικουσ (L) του ςκάμματοσ, υπολογιηομζνου : 

α) από κζντρο ςε κζντρο φρεατίου επιςκζψεωσ, μθ αφαιρουμζνου δθλαδι του μικουσ του φρεατίου, για 
αγωγοφσ αποχζτευςθσ ι 

β) από το μικοσ του αγωγοφ, για αγωγοφσ φδρευςθσ, επί το προβλεπόμενο ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ βάκοσ (H) 
του ςκάμματοσ,  

περιλαμβανομζνου του επιπλζον βάκουσ για τα ςτραγγιςτιρια, όπου καταςκευαςκοφν, ςφμφωνα με τθν 
αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι και επί το ανά διατομι αγωγοφ ςυμβατικό πλάτοσ (Β) του ςκάμματοσ. Η 
πλθρωμι κα γίνει με τθν αντίςτοιχθ κατά περίπτωςθ τιμι μονάδοσ τουΤιμολογίου.  
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  Η επιμζτρθςθ των επιχϊςεων ςκαμμάτων αγωγϊν, με τθν εξαίρεςθ των επιχϊςεων των καταςκευϊν, που 
αναφζρονται παρακάτω, γίνεται ςε κυβικά μζτρα όγκου ςυμπυκνωμζνθσ επίχωςθσ ςκαμμάτων αγωγϊν. Ο 
όγκοσ αυτόσ προκφπτει, κάκε φορά, από τον πολλαπλαςιαςμό του αντίςτοιχου μικουσ (L) του ςκάμματοσ, 

α) από εξωτερικι ςε εξωτερικι πλευρά των φρεατίων, για αγωγοφσ αποχζτευςθσ ι 

β) μικοσ του αγωγοφ, για αγωγοφσ φδρευςθσ επί το προβλεπόμενο ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ φψοσ επιχϊςεωσ, 
ανάλογα με το βάκοσ του ςκάμματοσ, κ.λ.π. και το αναφερόμενο παρακάτω ςυμβατικό πλάτοσ (Β) του 
ςκάμματοσ. Η πλθρωμι κα γίνει με τθν αντίςτοιχθ, κατά περίπτωςθ, τιμι μονάδοσ του Τιμολογίου. 

  Η επιμζτρθςθ τθσ αποκομιδισ προϊόντων εκςκαφισ, περιλαμβανομζνων των προϊόντων πάςθσ φφςεωσ 
κακαιρζςεων, με τθν εξαίρεςθ τθσ αποκομιδισ προϊόντων εκςκαφισ των καταςκευϊν, που αναφζρονται 
παρακάτω, κα γίνει ςε κυβικά μζτρα ορφγματοσ, υπολογιηόμενα όπωσ ςτισ εκςκαφζσ. Θα αφαιρεκεί ο όγκοσ 
ςε όρυγμα των τυχόν επιχϊςεων με διαλεγμζνα κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν. Η πλθρωμι κα γίνει με το 
αντίςτοιχο άρκρο του Τιμολογίου. 
  Οι εκςκαφζσ, επιχϊςεισ και αποκομιδι προϊόντων εκςκαφισ ειδικϊν τεχνικϊν ζργων, κάκε είδουσ φρεάτια, 
ζργα πτϊςθσ, κ.λ.π., για τα οποία προβλζπεται ςτα ςχετικά άρκρα του Τιμολογίου και τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ, ιδιαίτεροσ τρόποσ επιμζτρθςθσ και πλθρωμισ, κα επιμετρθκοφν και πλθρωκοφν, ςφμφωνα 
με όςα κακορίηονται γι’ αυτά ςτα αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου και των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 
 
Γ.2. ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΛΕΡΤΟΚΟΚΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Γ.2.1 Αντικείμενο 

Η Τεχνικι αυτι Ρροδιαγραφι αφορά ςτον εγκιβωτιςμό ςωλινων με λεπτόκοκκο υλικό ( άμμο ). 

Γ.2.2 Υλικά και τρόποσ καταςκευισ 

  Η άμμοσ κα προζρχεται, όπωσ κακορίηεται ςτθ μελζτθ, ι από λατομείο ι από κοίτεσ ποταμϊν ι χειμάρρων 
τθσ ζγκριςθσ τθσ Επίβλεψθσ. Θα αποτελείται από κόκκουσ ςκλθροφσ και ανκεκτικοφσ και δεν κα περιζχει 
άργιλο και οργανικζσ ουςίεσ. Η κοκκομετρικι διαβάκμιςθ του υλικοφ κα είναι τζτοια, ϊςτε : 

• Το 100% του υλικοφ να διζρχεται από το κόςκινο των 3/8’’ (άνοιγμα βροχίδασ 9,25 mm) 

• τουλάχιςτον το 95% του υλικοφ (κατά βάροσ) να διζρχεται από το κόςκινο Νο 4 (άνοιγμα βροχίδασ 4,76 
mm) και 

• το πολφ το 5% του υλικοφ (κατά βάροσ) να διζρχεται από το κόςκινο Νο 200 (άνοιγμα βροχίδασ 0,074 mm). 

  Η άμμοσ κα διαςτρϊνεται, διαβρζχεται και ςυμπυκνϊνεται κατά ομοιόμορφεσ ςτρϊςεισ τελικοφ πάχουσ 
κάκε ςτρϊςθσ το πολφ 15 cm. Κατά τθ διάςτρωςθ κα πρζπει να αποφεφγεται ο διαχωριςμόσ του πιο 
χονδρόκοκκου υλικοφ από το λεπτόκοκκο. Η τφπανςθ κα γίνεται με τζτοια μζτρα και τρόπο, ϊςτε να μθν 
προκλθκεί φκορά ςτουσ ςωλινεσ. Ο βακμόσ ςυμπφκνωςθσ δεν κα πρζπει να είναι κατϊτεροσ από 95% 
(τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor). Η ςυμπφκνωςθ κα ελζγχεται, τουλάχιςτον, μία φορά κάκε 25 m3 
τοποκετθμζνου λεπτόκοκκου υλικοφ και πάντωσ τουλάχιςτον μία φορά ανά αυτοτελζσ ζργο ι μία φορά ανά 
50 m αγωγοφ. 
  Οι ςωλινεσ κα εγκιβωτιςκοφν με λεπτόκοκκο υλικό ςε όλο το πλάτοσ του ςκάμματοσ. 

  Το πάχοσ του λεπτόκοκκου υλικοφ για τθν ζδραςθ και επικάλυψθ των ςωλινων κα είναι κατ’ ελάχιςτο όςο 
αναγράφεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ για αγωγό αποχζτευςθσ ι αγωγό φδρευςθσ. Ρλευρικά του αγωγοφ, θ 
άμμοσ κα διαςτρϊνεται και ςυμπυκνϊνεται ςυγχρόνωσ και από τισ δφο πλευρζσ του ςωλινα. 

  Ο εγκιβωτιςμόσ κα γίνει ςε δφο φάςεισ, πριν από τθν εκτζλεςθ τθσ δοκιμισ ςτεγανότθτασ και μετά τθν 
επιτυχθμζνθ διενζργειά τθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι. 

Γ.2.3. Επιμζτρθςθ - Ρλθρωμι 

  Η επιμζτρθςθ κα γίνεται ςε όγκο (κυβικά μζτρα) τοποκετθμζνου και ςυμπυκνωμζνου κατά τα παραπάνω 
λεπτόκοκκου υλικοφ εγκιβωτιςμοφ ςωλινων. Ο επιμετροφμενοσ όγκοσ προκφπτει από το εκάςτοτε μικοσ του 
αγωγοφ και τα ςτοιχεία τθσ ςυμβατικισ διατομισ του ςκάμματοσ τοποκζτθςισ του, είτε πρόκειται για αγωγό 
φδρευςθσ ι αποχζτευςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Η πλθρωμι γίνεται με βάςθ τισ, 
ςφμφωνα με τα παραπάνω, επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ ςε κυβικά μζτρα με τθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδοσ του 
Τιμολογίου. 
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  Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται οποιαςδιποτε επιπλζον αμοιβισ για τον εγκιβωτιςμό των ςωλινων ςε πάχοσ 
μεγαλφτερο από το προβλεπόμενο από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι ςε πλάτοσ μεγαλφτερο από το οριηόμενο ωσ 
ςυμβατικό. 

Γ.3. ΣΚΥΟΔΕΜΑ - ΙΚΙΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΡΟΙ 

Γ.3.1. Αντικείμενο 

  Η Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά ςτθν καταςκευι ζργων από άοπλο ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και ςτισ 
ςυναφείσ με αυτό εργαςίεσ (καταςκευι ικριωμάτων και ξυλοτφπων). 

Γ.3.2 Ιςχφοντεσ Κανονιςμοί 

  Για το ςκυρόδεμα (τςιμζντο, αδρανι, παραςκευι και ζλεγχοσ) και τουσ ξυλοτφπουσ, ιςχφουν οι εξισ 
Κανονιςμοί : 

• ο ιςχφων "Κανονιςμόσ για τθν μελζτθ και καταςκευι ζργων από ςκυρόδεμα" 

• ο ιςχφων "Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ" 

• το Ρ.Γ.244/80 (ΦΕΚ 69Α/28.3.80) "Ρερί Κανονιςμοφ Τςιμζντων για ζργα από ςκυρόδεμα". 

  Για τα ικριϊματα ιςχφει το Ρ.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/17.7.1975) "περί αςφαλείασ των αςχολουμζνων ςτισ 
οικοδομικζσ εργαςίεσ", όπωσ μεταγενζςτερα ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε. Συμπλθρωματικά ιςχφουν, 
ςε όςα ςθμεία δεν είναι αντίκετα με τα παραπάνω Β.Δ., Ρ.Δ. ι Κανονιςμοφσ, τα Ελλθνικά Ρρότυπα (Ε.Ρ.) ι 
τα Σχζδια Ελλθνικϊν Ρροτφπων (Σ.Ε.Ρ.), μζχρι να οριςτικοποιθκοφν, οπότε ιςχφει θ οριςτικι μορφι τουσ, του 
Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ (ΕΛ.Ο.Τ.), που προςαρτϊνται ςε παράρτθμα ςτο τζλοσ αυτισ τθσ 
Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ. 

Γ.3.3 Εκτζλεςθ των Εργαςιϊν 

  Οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ, που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο (2). Ρροσ αυτοφσ κα ανταποκρίνονται απόλυτα και όλα τα υλικά, που κα χρθςιμοποιθκοφν για 
τθν παραςκευι των ςκυροδεμάτων, τθν καταςκευι των ξυλοτφπων και των ικριωμάτων. Ο υπολογιςμόσ τθσ 
απαιτοφμενθσ αντοχισ των κατθγοριϊν ςκυροδζματοσ κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 
Χρθςιμοποίθςθ κατακόρυφων παρειϊν ςκάμματοσ ωσ ξυλοτφπων, για τθν καταςκευι φρεατίων ι άλλων 
τεχνικϊν ζργων απαγορεφεται, εκτόσ εάν ρθτά αυτό επιτρζπεται από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του 
ςυγκεκριμζνου ζργου.  
  Ο κακοριςμόσ τθσ ςφνκεςθσ (αναλογίεσ αδρανϊν υλικϊν - νεροφ) για κάκε κατθγορία ςκυροδζματοσ 
γίνεται μετά από μελζτθ, από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, με βάςθ αντιπροςωπευτικζσ ποςότθτεσ υλικϊν. Η 
μελζτθ επαναλαμβάνεται ςτθν περίπτωςθ μεταβολισ τθσ πθγισ προμικειασ των υλικϊν. Οι ςχετικζσ 
δαπάνεσ επιβαρφνουν τον Ανάδοχο. 

Γ.3.4 Ρεριλαμβανόμενεσ Εργαςίεσ 

  Στισ τιμζσ μονάδοσ των ςκυροδεμάτων και των ξυλοτφπων, περιλαμβάνονται όλα τα απαιτοφμενα υλικά και 
οι εργαςίεσ για τθν πλιρθ, ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ καταςκευι των ζργων, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ 
μελζτθσ. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά, αναφζρεται ότι περιλαμβάνονται τα εξισ : 

Γ.3.4.1 Καταςκευζσ από ςκυρόδεμα 

  Τα υλικά, τςιμζντο (ανκεκτικό ςτα κειικά ι μθ), αδρανι, νερό, κ.λ.π., που χρειάηονται για τθν επίτευξθ τθσ 
προδιαγραφόμενθσ αντοχισ, ςτισ αναλογίεσ που κακορίηει θ μελζτθ ςφνκεςθσ. 

  Κάκε μεταβολι των παραπάνω αναλογιϊν, που κα προκφψει, μετά από ζλεγχο τθσ κοκκομετρικισ 
ςφςταςθσ των αδρανϊν υλικϊν, από αρμόδιο εργαςτιριο, εφαρμόηεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, 
χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

  Η ποςότθτα νεροφ, που χρειάηεται για τθν παραςκευι του ςκυροδζματοσ, κακϊσ και αυτι που χρειάηεται 
για το κατάβρεγμα μζχρι τθν πιξθ του. 

  Η προςκόμιςθ και προςζγγιςθ όλων των υλικϊν, οι εργαςίεσ για τθν επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ 
κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ, θ καταμζτρθςθ, θ ανάμιξθ των υλικϊν με μθχανικό αναμικτιρα και θ κατθγορία 
του μίγματοσ για τθν παραγωγι του ςκυροδζματοσ. 
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  Η μεταφορά του μίγματοσ ςε κάκε κατεφκυνςθ μζςα ςτο εργοτάξιο, θ διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ με 
δονθτζσ, μζςα ςτουσ ξυλοτφπουσ, θ αποηθμίωςθ κάκε μθχανικοφ μζςου, που κα χρθςιμοποιθκεί και το 
κατάβρεγμα του διαςτρωκζντοσ ςκυροδζματοσ μζχρι τθν τελικι πιξθ του. 

  Η μόρφωςθ οπϊν, φωλεϊν ι αυλάκων ςτισ κζςεισ που κακορίηουν τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και θ επίβλεψθ, 
για τθν διζλευςθ ι των υποδοχι τμθμάτων άλλων καταςκευϊν ι εγκαταςτάςεων. 

  Οι δαπάνεσ δειγματολθψιϊν και ελζγχων του ςκυροδζματοσ και τθσ εκπόνθςθσ τθσ αρχικισ μελζτθσ 
ςφνκεςθσ ι τυχόν επαναλιψεϊν τθσ. 

Γ.3.4.2 Καταςκευι Ξυλοτφπων - Ικριωμάτων 

  Τα απαιτοφμενα υλικά για τθν διαμόρφωςθ και αςφαλι ςτιριξθ των κάκε είδουσ τφπων, ςφμφωνα με τα 
ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

  Τα ικριϊματα κάκε μορφισ και οι ειδικζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων 
και των διερχομζνων (κουπαςτζσ, προςτεγάςματα, κ.λ.π.). 

  Δαπάνεσ μεταφοράσ και προςκόμιςθσ των απαιτοφμενων υλικϊν, κακϊσ και τθσ ςφνκεςθσ, αποςφνκεςθσ 
και αποκομιδισ τουσ. 

Γ.3.5 Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

  Η επιμζτρθςθ και πλθρωμι των παραπάνω εργαςιϊν κα γίνει όπωσ ορίηεται ςτα αντίςτοιχα άρκρα του 
παρόντοσ Τιμολογίου. 
  Η πλθρωμι αυτι αποτελεί τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν καταςκευι των ςκυροδεμάτων, 
περιλαμβανομζνων τθσ προμικειασ επιτόπου των ζργων από οποιαδιποτε απόςταςθ όλων των 
απαιτοφμενων υλικϊν (τςιμζντου, αδρανϊν, κ.λ.π.) και μικροχλικϊν και όλων των απαιτοφμενων εργαςιϊν, 
ελζγχων και δοκιμϊν, χριςθ και μεταφορά οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ επιτόπου των ζργων, υλικά και 
μικροχλικά επιτόπου των ζργων, κ.λ.π. 
 
ΡΑΑΤΗΜΑ ΤΗΣ Τ.Ρ. Γ.3 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΟΤΥΡΑ (Ε.Ρ.) - ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) ΤΟΥ ΕΛ.Ο.Τ 

• Σκυρόδεμα 
ΕΛΟΤ 344-79 (ΣΕΡ) 
Συςχζτιςθ τθσ αντοχισ αποκοπτόμενου πυρινα ςκυροδζματοσ από κραυςτά αςβεςτολικικά αδρανι προσ τθ 
ςυμβατικι αντοχι. 
ΕΛΟΤ 345-79 (ΣΕΡ) 
Το νερό ανάμιξθσ και ςυντιρθςθσ ςκυροδζματοσ 
ΕΛΟΤ 346-79 (ΣΕΡ) 
Το ζτοιμο ςκυρόδεμα. 
ΕΛΟΤ 408-79 (ΣΕΡ) 
Θραυςτά αδρανι για ςυνικθ ςκυροδζματα. 
ΕΛΟΤ 515-81 (ΣΕΡ) 
Σκυροδζτθςθ, όταν θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ είναι χαμθλι. 
ΕΛΟΤ 516-82 (ΕΡ) 
Νωπό ςκυρόδεμα – Δειγματολθψία 
ΕΛΟΤ 517-81 (ΣΕΡ) 
Σκυροδζτθςθ, όταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ είναι υψθλι. 
ΕΛΟΤ 520-81 (ΣΕΡ) 
Δοκιμι VEΒE (κακοριςμόσ τθσ ςυνοχισ του ςκυροδζματοσ) 
ΕΛΟΤ 521-81 (ΣΕΡ) 
Δοκιμι κάκιςθσ 
ΕΛΟΤ 671-81 (ΣΕΡ) 
Ραραςκευι και ςυντιρθςθ δοκιμίων ςκυροδζματοσ. 
ΕΛΟΤ 722 - 81 (ΣΕΡ) 
Ζλεγχοσ αντοχισ ςε κλίψθ για δοκίμια ςκυροδζματοσ. 
ΕΛΟΤ 739-81 (ΣΕΡ) 
Ζλεγχοσ αντοχισ ςε κάμψθ 
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• Τσιμζντο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 196.02-89 (ΕΡ) 
Μζκοδοι δοκιμισ τςιμζντου - Μζροσ 2: Χθμικι ανάλυςθ τςιμζντου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 196.03-89 (ΕΡ) 
Μζκοδοι δοκιμισ τςιμζντου - Ρροςδιοριςμόσ χρόνου πιξθσ και ςτακερότθτασ όγκου. 
ΕΛΟΤ ΕΝ 196.05-89 (ΕΡ) 
Μζκοδοι δοκιμισ τςιμζντου - Δοκιμι ποηολανικότθτασ για ποηολανικά τςιμζντα. 
ΕΛΟΤ 1111-89 (ΣΕΡ) 
Τςιμζντα - Οριςμοί - Συνκζςεισ 

• Μεταλλικζς σκαλωσιζς 
ΕΛΟΤ ΕΝ 39-83 (ΕΡ) 
Χαλυβδοςωλινεσ για ςκαλωςιζσ κτιρίων - Απαιτιςεισ και δοκιμζσ. 
ΕΛΟΤ 555-81 (ΣΕΡ) 
Ικριϊματα γενικισ χριςθσ από προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία - Μζροσ 1: Υλικά, διαςτάςεισ, φορτία και 
διατάξεισ αςφαλείασ. 

Γ.4 ΣΙΔΗΟΥΣ ΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Γ.4.1 Αντικείμενο 

  Η Τεχνικι αυτι Ρροδιαγραφι αφορά ςτο ςιδθρό οπλιςμό των ςκυροδεμάτων. 

Γ.4.2 Ιςχφοντεσ Κανονιςμοί 

  Για τον ςιδθρό οπλιςμό των ςκυροδεμάτων ιςχφουν, κατά ςειρά προτεραιότθτασ : 
Ο ιςχφων "Κανονιςμόσ για τθν μελζτθ και καταςκευι ζργων από Σκυρόδεμα", κακϊσ και τα εξισ Ελλθνικά 
Ρρότυπα (ΕΡ) του ΕΛ.Ο.Τ. : 

• ΕΛΟΤ 959 - 87 (ΕΡ) "Χάλυβεσ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ" 

• ΕΛΟΤ 971 - 87 (ΕΡ) "Συγκολλιςιμοι Χάλυβεσ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ" 

Γ.4.3 Τρόποσ Καταςκευισ 

  Ππωσ ορίηεται ςτον παραπάνω Κανονιςμό και Ελλθνικά Ρρότυπα, κακϊσ και ςτθν Ρ.Τ.Ρ. Β-2. 
Οι επικαλφψεισ των οπλιςμϊν κα είναι όςο φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και εφόςον δεν γίνεται ειδικι 
μνεία, όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ των παραπάνω (Κανονιςμοφ, Ελλθνικϊν Ρροτφπων και Ρ.Τ.Ρ.). 
Γ.4.4. Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 
  Η πλθρωμι γίνεται με βάςθ τισ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ ςε κιλά με τθν 
αντίςτοιχθ τιμι μονάδοσ του Τιμολογίου. 

  Η πλθρωμι αυτι αποτελεί τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τον κάκε είδουσ ςιδθροφ οπλιςμοφ, 
που τοποκετείται ςτα τεχνικά ζργα (κάκε είδουσ φρεάτια, τςιμεντοςτρωμζνα οδοςτρϊματα, κ.λ.π.), 
περιλαμβανομζνων τθσ προμικειασ και μεταφορά επιτόπου του ζργου, από οποιαδιποτε απόςταςθ, του 
οπλιςμοφ και των μικροχλικϊν και όλων των απαιτοφμενων εργαςιϊν, των ελζγχων και δοκιμϊν, που 
απαιτοφνται, κακϊσ και τθν χριςθ και μεταφορά επιτόπου των ζργων οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ απαιτείται, 
κ.λ.π. 

Γ.5 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Γ.5.1 Αντικείμενο 

  Η Τεχνικι αυτι Ρροδιαγραφι αφορά ςτθ χριςθ ςτεγανωτικοφ μάηασ των υπογείων καταςκευϊν από 
ςκυρόδεμα. Η χριςθ ςτεγανωτικοφ προβλζπεται, όπου αναφζρεται ςτα ςχζδια και ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ. 

Γ.5.2 Τφποσ Υλικοφ 

  Το ςτεγανωτικό μάηασ κα είναι υγρό, ανόργανο και κα προςτίκεται ςτο νερό παραςκευισ του 
ςκυροδζματοσ ςε αναλογία προςδιοριςμζνθ από τον προμθκευτι του, ϊςτε να εξαςφαλίηει ικανοποιθτικι 
ςτεγάνωςθ τθσ μάηασ του ςκυροδζματοσ. Το ςτεγανωτικό πρζπει να μθν επιδρά δυςμενϊσ ςτο ςκυρόδεμα 
και ιδίωσ ςτθν αντοχι, ςτον ερπυςμό και ςτθ ςυςτολι, λόγω πιξεωσ. Επίςθσ, να μθν επιδρά δυςμενϊσ ςτο 
ςιδθρό οπλιςμό. Ο τφποσ ςτεγανωτικοφ και θ αναλογία προςμίξεωσ, κα εγκρικοφν από τθν Επίβλεψθ, μετά 
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από πρόταςθ του Αναδόχου, με ςυνθμμζνο πιςτοποιθτικό αναγνωριςμζνου εργαςτθρίου, το οποίο κα 
αφορά ςτο προτεινόμενο ςτεγανωτικό. Θα βεβαιϊνεται θ επιτυγχανόμενθ με αυτό ςτεγανότθτα και θ μθ 
δθμιουργία δυςμενϊν επιδράςεων ςτο ςκυρόδεμα και το ςιδθρό οπλιςμό. 

Γ.5.3 Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

  Η πλθρωμι γίνεται με βάςθ τισ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ ςε κιλά με τθν 
αντίςτοιχθ τιμι μονάδοσ του Τιμολογίου. Η πλθρωμι αυτι αποτελεί τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου 
για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ, ελζγχουσ και δοκιμζσ, χριςθ και μεταφορά οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ 
επιτόπου των ζργων, υλικά και μικροχλικά επιτόπου των ζργων. 

Γ.6 ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ 

Γ.6.1 Αντικείμενο 

  Η Τεχνικι αυτι Ρροδιαγραφι αφορά ςτθ ςτεγάνωςθ (εξωτερικι και εςωτερικι), όπου αναφζρεται ςτα 
ςχζδια και ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, με τςιμεντοειδζσ ςτεγανωτικό υλικό. 

Γ.6.2 Υλικά - Εκτζλεςθ Εργαςίασ 

  Το τςιμεντοειδζσ ςτεγανωτικό κα πρζπει να αποτελείται από τςιμζντο, χαλαηιακι άμμο και ειδικζσ χθμικζσ 
ανόργανεσ ενϊςεισ, κα πρζπει να είναι προζλευςθσ αναγνωριςμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου και κα 
υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Το τςιμεντοειδζσ ςτεγανωτικό κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για 
ανάλθψθ κετικϊν και αρνθτικϊν υδροςτατικϊν πιζςεων, να αντζχει ςε μεγάλεσ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, 
βάςει του DIN 52104 και να είναι ςτεγανό, ςφμφωνα με το DIN 1048. Επίςθσ, κα πρζπει να τελικι επιφάνεια 
να είναι ςκλθρι, ανκεκτικι ςε επίχωςθ, να μθν περιζχει τοξικά και να μπορεί να βαφεί ι και να δεχκεί άλλο 
υλικό. Πλεσ οι παραπάνω ιδιότθτεσ κα πρζπει να αποδειχκοφν από τον Ανάδοχο, ο οποίοσ κα υποβάλλει 
ςτθν Υπθρεςία όλεσ εκείνεσ τισ πλθροφορίεσ (prospects, εμπειρίεσ από διάφορα ζργα, ςτοιχεία ότι το 
προτεινόμενο υλικό ζχει επιτυχϊσ χρθςιμοποιθκεί ςε αντίςτοιχα ζργα, κ.λ.π.), που είναι απαραίτθτεσ για τθν 
ζγκριςθ του υλικοφ. 

  Η εφαρμογι του ςτεγανωτικοφ κα γίνεται από τον Ανάδοχο με κάκε επιμζλεια και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
του καταςκευαςτι του υλικοφ. Ρροσ τοφτο, πριν τθν εφαρμογι του υλικοφ, θ επιφάνεια του ςκυροδζματοσ 
κα πρζπει να είναι κακαρι και ομαλι, χωρίσ άλατα, ςκόνεσ, ζλαια, τρφπεσ και ξζνα υλικά (φουρκζτεσ, κ.λ.π.). 
Ο κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ κα γίνεται με ιδιαίτερθ επιμζλεια, είτε με ςυρματόβουρτςα, είτε με υδροβολι 
υψθλισ πίεςθσ. Πλα τα ςακρά ςθμεία και οι ρθγματϊςεισ πρζπει να απομακρφνονται και να επιςκευάηονται 
αντίςτοιχα. Η επιςκευι κα γίνεται με κατάλλθλα υλικά, απόλυτα ςυμβατά με το τςιμεντοειδζσ ςτεγανωτικό 
και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του ςτεγανωτικοφ. Ρριν τθν εφαρμογι του υλικοφ, θ κακαρι 
πλζον επιφάνεια διαβρζχεται με νερό μζχρι κορεςμοφ. Η επάλειψθ κα γίνει ςε τρεισ ςτρϊςεισ με 
τςιμεντοειδζσ ςτεγανοποιθτικό υλικό αραιωμζνο ςε νερό, ςε αναλογία που κα προςδιοριςτεί από τον 
καταςκευαςτι του υλικοφ. Η εφαρμογι των ςτρϊςεων κα γίνεται πριν ξερακεί θ προθγοφμενθ επάλειψθ και 
ςε χρονικά διαςτιματα και κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ, που κακορίηονται από τον προμθκευτι του 
ςτεγανοποιθτικοφ. 

  Ο Ανάδοχοσ, μετά τθν εφαρμογι του υλικοφ, κα λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ τθσ 
ςτεγάνωςθσ (διατιρθςθ υγραςίασ, προςταςία από άμεςθ θλιακι ακτινοβολία, προςταςία από άνεμο και 
παγετό, κ.λ.π.), που κακορίηονται από τον καταςκευαςτι του ςτεγανοποιθτικοφ. Καμία εργαςία δεν κα 
λαμβάνει χϊρα πριν τθν τελικι ςκλιρυνςθ του ςτεγανοποιθτικοφ. 

Γ.6.3 Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

  Η πλθρωμι γίνεται με βάςθ τισ, ςφμφωνα με τα παραπάνω, επιμετροφμενεσ ποςότθτεσ ςε κιλά, με τθν 
αντίςτοιχθ τιμι μονάδοσ του Τιμολογίου. Η πλθρωμι αυτι αποτελεί τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου 
για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ, ελζγχουσ και δοκιμζσ, χριςθ και μεταφορά οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ 
επιτόπου των ζργων, υλικά και μικροχλικά επιτόπου των ζργων. 
 
Γ.7. ΑΓΩΓΟΙ ΡΙΕΣΗΣ ΑΡΟ HDPE 

Γ.7.1 Ρεδίο Εφαρμογισ - Οριςμοί 
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  Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ (HDPE). Η ελάχιςτθ απαίτθςθ ςε αντοχι ςτθν εςωτερικι πίεςθ και ςτον χρόνο είναι : 50 χρόνια 
ηωισ ςτουσ 20ο C. 

Γ.7.2 Υλικά 

Ιδιότθτεσ πρϊτθσ φλθσ : 

  Η πρϊτθ φλθ που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι κατάλλθλθ για τθν καταςκευι ςωλινων πολυαικυλενίου 
HDPE για διακίνθςθ πόςιμου νεροφ, ςφμφωνα με αυτά που ορίηονται κατά DIN8075 (Μάιοσ 1987). Η 
ονομαςτικι πυκνότθτα τθσ πρϊτθσ φλθσ, μετρθμζνθ ςε κερμοκραςία 23οC κα είναι 0,942 ζωσ 0,952 gr/cm3. 

  Δεν επιτρζπεται καμία προςκικθ προςκζτων ςτθν πρϊτθ φλθ για τθν καταςκευι των ςωλινων. Ο δείκτθσ 
ροισ (Melt flow index) τθσ πρϊτθσ φλθσ μετρθμζνοσ ςφμφωνα με το DIN53375, κα είναι MFI 190/5 = 0,4 ζωσ 
1,0 gr/10 min. 

  Η επιτρεπόμενθ τάςθ τοιχϊματοσ (ς) τθσ πρϊτθσ φλθσ κα είναι μεγαλφτερθ από 5 MPα. 

Ριςτοποιθτικά πρϊτθσ φλθσ : 

  Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν από τθν ανάκεςθ καταςκευισ των ςωλινων κα παραδοκεί από 
τον ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία πρωτότυπο πιςτοποιθτικό (με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) του 
καταςκευαςτι τθσ πρϊτθσ φλθσ ςτο οποίο κα φαίνεται θ ςφνκεςι τθσ, θ ονομαςτικι τθσ πυκνότθτα, ο 
δείκτθσ διαρροισ (Melt flοw index), θ τάςθ εφελκυςμοφ ςτο όριο διαρροισ, θ τάςθ κραφςθσ και οι 
αντίςτοιχεσ επιμθκφνςεισ, κακϊσ και θ τάςθ τοιχϊματοσ (ς). Επίςθσ κα προςκομίηεται πρωτότυπο 
πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του υλικοφ για τθν χριςθ που προορίηεται από ζγκυρο Οργανιςμό, κακϊσ και 
επίςθμθ μετάφραςι του ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Η Υπθρεςία μζςα ςε πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
υποβολι των πιςτοποιθτικϊν κα δϊςει ζγγραφθ αποδοχι ι τεκμθριωμζνθ απόρριψθ τθσ προτεινόμενθσ 
πρϊτθσ φλθσ για τθν καταςκευι των ςωλινων. 

Χαρακτθριςτικά ςωλινων : 

  Οι ςωλινεσ κα είναι μπλε χρϊματοσ για το πόςιμο νερό και κα καταςκευαςτοφν με διαςτάςεισ κατά 
DIN8074. 

Ζλεγχοι και δοκιμζσ ςωλινων. 

  Στουσ παραγόμενουσ ςωλινεσ κα γίνουν όλοι οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ που προβλζπονται από το 
DIN8075.Η Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να παρακολουκεί τθν παραγωγι των ςωλινων και τουσ 
εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ είτε με το δικό τθσ προςωπικό είτε ανακζτοντασ τθν εργαςία αυτι ςε κατάλλθλο 
Σφμβουλό τθσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει με ζγγραφό του τθν Υπθρεςία για τθν θμερομθνία 
ζναρξθσ παραγωγισ των ςωλινων, τουλάχιςτον 10 θμζρεσ ενωρίτερα. 

Ζλεγχοσ διαςτάςεων και Ανοχϊν. 

  Θα εξεταςκοφν τα άκρα, οι τομζσ των οποίων πρζπει να είναι κάκετεσ ςτον ςωλινα. Θα ελζγχεται οπτικά 
ςτο φωσ όλθ θ παραγόμενθ ποςότθτα ςωλινων. Οι ςωλινεσ πρζπει να είναι ελεφκεροι φυςαλίδων, κενϊν ι 
ανομοιογενειϊν. Το χρϊμα τουσ πρζπει να είναι ομοιόμορφο ςε όλο το μικοσ. Επίςθσ θ επιφάνεια των 
ςωλινων πρζπει να είναι λεία εςωτερικά και εξωτερικά χωρίσ αυλακϊςεισ και εςοχζσ ι εξοχζσ. 

  Θα ελεγχκοφν οι διαςτάςεισ και οι επιτρεπόμενεσ ανοχζσ, που προβλζπεται από το DIN 8074, με βάςθ τον 
τρόπο που κακορίηεται ςτο DIN 8074 (πιν. 1). Τζτοιοι ζλεγχοι (μακροςκοπικοί και ζλεγχοι διαςτάςεων) κα 
γίνονται κάκε φορά που υπάρχει ζνδειξθ ι υποψία απόκλιςθσ. Το αποτζλεςμα κάκε ελζγχου κα 
καταγράφεται ςε ειδικό ζντυπο και κα υπογράφεται από τον υπεφκυνο παραγωγισ και τον εκπρόςωπο τθσ 
Υπθρεςίασ εφόςον είναι παρϊν. Ραραχκζντεσ ςωλινεσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τα προβλεπόμενα 
ςτο DIN8074 κα απορρίπτονται. Θα ελζγχεται επίςθσ και θ ελλειπτικότθτα (ovalite) των ςωλινων με τουσ 
εξισ περιοριςμοφσ : 

 Για ςωλινεσ ςε κουλοφρα Max D = 1.06 Dor 

 Για ευκφγραμμουσ ςωλινεσ Max D = 1.02 Dor 

όπου Dor = ονομαςτικι διάμετροσ. 

Δοκιμζσ Αντοχισ 
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  Στθν ςυνζχεια για τον ζλεγχο αντοχισ του ςωλινα, κα γίνουν οι προβλεπόμενεσ δοκιμζσ από το DIN8075, 
δθλαδι ζλεγχοσ αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ και ζλεγχοσ μεταβολισ κατά τθν κερμικι επεξεργαςία, κακϊσ 
και ζλεγχοσ δοκιμίων ςε εφελκυςμό μζχρι κραφςθ, όπωσ περιγράφεται πιο κάτω. 

  Σε περίπτωςθ αποτυχίασ από τουσ παραπάνω ελζγχουσ, κα απορρίπτεται όλθ θ μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι 
παραχκείςα ποςότθτα ςωλινων τθσ ίδιασ διαμζτρου που κα υποςτοφν τουσ δφο ελζγχουσ που 
προβλζπονται από DIN8075, κα ζχουν πιο πριν υποςτεί squeeze-off και rerounding, όπωσ περιγράφεται 
παρακάτω ςτον παράγραφο 3.2.3. 

  Οι ζλεγχοι αυτοί κα γίνουν μία φορά για κάκε διάμετρο και κάκε μθχανι παραγωγισ. 

  Σε περιπτϊςεισ που ζχουμε ςταμάτθμα και εκ νζου ξεκίνθμα κάποιασ μθχανισ κα γίνεται επανάλθψθ για 
τον παραγόμενο ςωλινα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μθχανισ. 

  Σε περίπτωςθ που θ παραγωγι του ςωλινα ςε κάποια μθχανι ςυνεχιςτεί πζραν των 170 ωρϊν, οι ζλεγχοι 
κα επαναλαμβάνονται με τθν ςυμπλιρωςθ κάκε 170 ωρϊν ςυνεχοφσ παραγωγισ. 

  Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται αξιόλογθ απόκλιςθ μεταξφ διαδοχικϊν δοκιμίων ςε εφελκυςμό 
(περιγράφεται παρακάτω), οι ζλεγχοι αυτοί επαναλαμβάνονται για τθν ςυγκεκριμζνθ μθχανι και διάμετρο 
που διαπιςτϊκθκε θ απόκλιςθ. 

Δοκιμι squeeze-off. 

Οι υπό προμικεια ςωλινεσ πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθν εφαρμογι τθσ τεχνικισ του squeezeoff. Η 
δοκιμι κα ακολουκιςει τισ διαδικαςίεσ: 

Μθχάνθμα. 

Το μθχάνθμα που κα χρθςιμοποιθκεί, κα είναι ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και οπωςδιποτε κα 
εξαςφαλίηει τθν ςφςφιξθ ςτο κζντρο του δοκιμίου. 

Δοκίμιο. 

Το δοκίμιο κα ζχει ελάχιςτο ελεφκερο μικοσ οκτϊ (8) φορζσ τθν εξωτερικι διάμετρο του ςωλινα. 

Διαδικαςία. 

Ο ςωλινασ κα τοποκετθκεί ςε χϊρο με κερμοκραςία +0 ζωσ 5οC, για μια ελάχιςτθ περίοδο 10 ωρϊν. Σε 
χρονικό διάςτθμα 10 min και ενϊ το δοκίμιο κα βρίςκεται ςε κερμοκραςία 0 ζωσ 5οC, κα ςυςφιχκεί ςτο 
κζντρο του δοκιμίου με το ειδικό μθχάνθμα squeeze-off. Το δοκίμιο κα παραμείνει ςε αυτι τθν κατάςταςθ 
για 60 min, κατόπιν κα επαναφερκεί ςτθν αρχικι του κατάςταςθ με τθν βοικεια ειδικοφ εργαλείου re-
rounder για 30 min. Στθν ςυνζχεια κα ελεγχκεί κατά DIN8075 ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.2.2. 

Δοκιμι ςε εφελκυςμό μζχρι κραφςθ. 

  Η δοκιμι αυτι αποςκοπεί ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ ομοιογζνειασ τθσ παραγωγισ και κα επαναλαμβάνεται 
κάκε φορά που ςυμπλθρϊκθκαν 24 ϊρεσ παραγωγισ. Τα δοκίμια κα κοποφν ζτςι ϊςτε να υπάρχει κανονικι 
κατανομι τθσ κζςθσ τουσ ςτθν περιφζρεια του ςωλινα. Ρριν από τον ζλεγχο τα δοκίμια κα παραμείνουν 1 
ϊρα ςε μπάνιο 18-22C ο δε ζλεγχοσ κα γίνει αμζςωσ μετά το μπάνιο. Η ταχφτθτα κατά τον ζλεγχο κα είναι 
25 mm/s. Θα περιγράφεται θ τάςθ κραφςθσ και θ επιμικυνςθ κατά τθν κραφςθ. Στθν ςυνζχεια κα γίνεται 
αξιολόγθςθ, για να διαπιςτωκεί αν υπάρχει αξιόλογθ απόκλιςθ από τα δεδομζνα των δοκιμίων, που 
κόπθκαν, μαηί με τα δοκίμια, που υπζςτθςαν κατά τουσ DIN8075 ελζγχουσ αντοχισ για να διαπιςτωκεί αν 
απαιτείται ι όχι επανάλθψθ των ελζγχων αυτϊν (αντοχι ςε εςωτερικι πίεςθ - μεταβολι μετά από κερμικι 
επεξεργαςία).  

Το μζγεκοσ τθσ απόκλιςθσ που χαρακτθρίηεται αξιόλογθ κα ςυμφωνθκεί μεταξφ των εκπροςϊπων τθσ 
Υπθρεςίασ και του αναδόχου. 

Μζτρθςθ MFI. 

  Μία φορά για κάκε μθχανι παραγωγισ και για κάκε νζο ξεκίνθμα τθσ μθχανισ κα μετρθκεί το MFI του 
παραγόμενου ςωλινα. Το MFI 190/5 των ςωλινων δεν πρζπει να ζχει απόκλιςθ μεγαλφτερθ από 0,2 gr/10 
min από το αντίςτοιχο MFI 190/5 τθσ πρϊτθσ φλθσ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ζχει εξαςφαλίςει για τουσ ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
παραγωγισ και αποκικευςθσ των ςωλινων και διευκόλυνςθ για τθν διενζργεια των μετριςεων και των 
δοκιμϊν, που αναφζρονται πιο κάτω. 

Μζτρθςθ Τραχφτθτασ. 
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  Ο ζλεγχοσ τθσ τραχφτθτασ ςτθν εςωτερικι επιφάνεια κα γίνεται ανά 4ωρο κάκε μθχανισ παραγωγισ, ςε 
κάκε νζο ξεκίνθμα τθσ μθχανισ και επιπλζον όταν κρίνεται απαραίτθτοσ μετά από μακροςκοπικό ζλεγχο 
κατά τθ διάρκεια παραγωγισ. 

  Η τραχφτθτα δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 0,05 mm. Και κα μετράται κάκετα ςτον διαμικθ άξονα 
του αγωγοφ. 

  Σε περίπτωςθ απόκλιςθσ μεγαλφτερθ του 50 % προσ τα πάνω δθλαδι εάν θ τραχφτθτα βρεκεί μεγαλφτερθ 
του 0,075 mm θ παραχκείςα ποςότθτα μετά τθν τελευταία ςωςτι μζτρθςθ κα απορρίπτεται. 

Εργαςτιριο Ελζγχων. 

  Πλοι οι παραπάνω ζλεγχοι κα γίνουν ςε εργαςτιριο κοινισ αποδοχισ παρουςία των εκπροςϊπων τθσ 
Υπθρεςίασ. Τα ζξοδα των ελζγχων βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα είναι ενςωματωμζνα ςτισ τιμζσ προςφοράσ 
των ςωλινων. 
  Τα αποτελζςματα των ελζγχων κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία ςε κατάλλθλο πιςτοποιθτικό κατά DIN50049. 
Ρζραν των πιςτοποιθτικϊν, που κα εκδοκοφν και κα καλφπτουν όλουσ τουσ ελζγχουσ που αναφζρονται και 
κα γίνουν ςτθν Υπθρεςία κα δοκοφν και όλεσ οι μετριςεισ που κα καταγράφονται ςτθν διάρκεια των 
ελζγχων. 
  Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ και εκείνων των DIN 
ιςχφουν οι όροι που προβλζπουν αυςτθρότερουσ ελζγχουσ και παρζχουν υψθλότερο βακμό αςφάλειασ. 

Μικθ Σωλινων. 

  Τα μικθ των ευκφγραμμων ςωλινων κα είναι 6 ζωσ 12 m για ευκφγραμμουσ ςωλινεσ, και 50 ζωσ 100 m για 
τουσ ςωλινεσ ςε ρολό. Ειδικά για το ρολό το μικοσ μπορεί να είναι και μεγαλφτερο. 

Συςκευαςία Σωλινων. 

  Οι ςωλινεσ κατά τθν μεταφορά, τοποκζτθςθ και αποκικευςθ κα είναι ταπωμζνοι με τάπεσ αρςενικζσ από 
ΗDPE και κα είναι ςυςκευαςμζνοι ςε διαςτάςεισ (1 m x 1 m x το μικοσ) κατά τζτοιο τρόπο που να μποροφν 
να αποκθκεφονται κακ’ φψοσ. Στθν περίπτωςθ που οι αγωγοί βρίςκονται ςε κουλοφρεσ τότε θ εςωτερικι 
διάμετροσ κα ιςοφται με τθν ονομαςτικι διάμετρο επί 20 φορζσ. 

Σιμανςθ Σωλινων. 

  Οι ςωλινεσ κα φζρουν 2 ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά τυπωμζνεσ ανά μζτρο μικουσ 
ςωλινα, που κα αναφζρουν : 

 HDPE = πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 

 εξωτερικι διάμετροσ X πάχοσ τοιχϊματοσ 

 ονομαςτικι πίεςθ 

 όνομα καταςκευαςτι 

 χρόνοσ παραγωγισ από τθν μία πλευρά και αφξων αρικμόσ μικουσ ςωλινα από τθν αντιδιαμετρικι 

Ειδικά τεμάχια πολυαικυλενίου. 

  Τα ειδικά τεμάχια (καμπφλεσ, κτλ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι από πολυαικυλζνιο (PE), κα είναι 
κατάλλθλα για ςφςτθμα ςυγκόλλθςθσ με θλεκτρομοφφα και ςυνεργάςιμα με ςωλινα που κα καταςκευαςτεί 
με βάςθ τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι για τθν καταςκευι των ςωλινων PE. 

  Οι διαςτάςεισ, το πάχοσ τοιχϊματοσ και οι ανοχζσ των ειδικϊν τεμαχίων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ςυνεργαςιμότθτα με τουσ ςωλινεσ, και θ καλι ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ. 

  Στισ προςφορζσ κα αναφζρονται ςαφϊσ ο τφποσ, θ καταςκευάςτρια εταιρία, οι διαςτάςεισ και οι ανοχζσ 
των ειδικϊν τεμαχίων και κα γίνεται παραπομπι τουσ καταλόγουσ που κα είναι ςυνθμμζνοι ςτθν προςφορά. 

  Τα ειδικά τεμάχια κατά τθν παράδοςι τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ελζγχων που 
κα καλφπτουν τα εξισ : 

 Ονομαςτικι πυκνότθτα πρϊτθσ φλθσ 

 Ονομαςτικι πυκνότθτα υλικοφ που πάρκθκε από ζτοιμο εξάρτθμα 

 Μζτρθςθ δείκτθ ροισ πρϊτθσ φλθσ 

 Σφνκεςθ πρϊτθσ φλθσ 

 Αντοχι ςε εςωτερικι πίεςθ (δοκιμι 170 ωρϊν) 

 Μεταβολι μετά από κερμικι επεξεργαςία 

 Μζτρθςθ διαςτάςεων και ανοχϊν 
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  Επίςθσ κα αναγράφεται πάνω ςε κάκε ειδικό τεμάχιο θ κερμοκραςία, θ τάςθ και ο χρόνοσ ςυγκόλλθςθσ. 

  Πλα τα παραπάνω πιςτοποιθτικά κα προζρχονται από δοκιμζσ που ζγιναν ςε δοκίμια τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
παρτίδασ που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο. Επί πλζον εκτόσ από τα παραπάνω πιςτοποιθτικά, 
πρζπει να προςκομιςκεί και πιςτοποιθτικό για όλα τα υλικά από Δθμόςιο Οργανιςμό ι από αναγνωριςμζνο 
Ινςτιτοφτο Δθμόςιο ι ιδιωτικό περί τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ για πόςιμο νερό. 

  Η Υπθρεςία για όλουσ τουσ παραπάνω ελζγχουσ διατθρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τουσ ελζγχουσ ςε 
εργαςτιριο τθσ αρεςκείασ τθσ. Επίςθσ κα δοκεί πιςτοποιθτικό αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ (10 000 ωρϊν) 
που κα προζρχεται από δοκίμια τθσ ίδιασ ςχεδίαςθσ και διαδικαςίασ παραγωγισ με αυτά που κα 
παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία. Στισ προςφορζσ κα αναφζρονται οι προδιαγραφζσ, των οποίων τισ απαιτιςεισ 
πλθροφν τα ςυγκεκριμζνα ειδικά τεμάχια, ζςτω και αν οι προδιαγραφζσ αυτζσ βρίςκονται ςε φάςθ 
προςχεδίου και κα επιςυνάπτονται με τθν προςφορά. 

  Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματολθπτικό ζλεγχο ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ι 
ςε εργαςτιριο κοινισ αποδοχισ. 

Γ.7.3 Εκτζλεςθ Εργαςιϊν 

Ρεριγραφι εργαςίασ ςυγκόλλθςθσ. 

  Τα ειδικά τεμάχια του πολυαικυλενίου πριν από τθ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ δεν πρζπει να εκτίκενται ςτθν 
θλιακι ακτινοβολία και θ κερμοκραςία τουσ να μθν υπερβαίνει τουσ 350C. 

  Γενικότερα για να γίνει μια καλι ςυγκόλλθςθ, πρζπει ο ανάδοχοσ να δϊςει μεγάλθ προςοχι ςτα εξισ: 

 Η κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ του αγωγοφ και των εξαρτθμάτων να βρίςκεται μεταξφ 0C ζωσ 350C 
και μόνο τότε να πραγματοποιοφνται ςυγκολλιςεισ PE με PE. 

 To κόψιμο ςτα άκρα του αγωγοφ να είναι πάντα κάκετα προσ τον διαμικθ άξονα και να υπάρχει μία 
λοξοτόμθςθ τθσ τάξθσ του 50προσ τα ζξω. 

 Να κακαρίηονται με ζνα ςτεγνό και κακαρό πανί οι προσ ςυγκόλλθςθ επιφάνειεσ. 

 Να ξφνεται προςεκτικά όλθ τθν επιφάνεια του αγωγοφ, πάνω ςτθν οποία κα ςυγκολλθκοφν τα 
εξαρτιματα ςε μικοσ λίγο μεγαλφτερο από το μικοσ τθσ θλεκτρομοφφασ. 

 Ρρζπει να χρθςιμοποιείται πάντοτε εργαλείο ξυςίματοσ και όχι μαχαίρι. Το ξφςιμο γίνεται με 
παράλλθλεσ κινιςεισ προσ τον άξονα του αγωγοφ και πάντα χωρίσ διακοπι. 

 Ρρϊτα να ελζγχεται το εςωτερικό των εξαρτθμάτων να είναι κακαρό και να κακαρίηουμε τθν 
ξυςμζνθ επιφάνεια του αγωγοφ, χρθςιμοποιϊντασ εξατμιηόμενο διαλφτθ (τριχλωροαικυλζνιο) και 
κακαρό χαρτί. 

 Τοποκετείται κάποιο εργαλείο ςτακεροποίθςθσ (clamp) ικανό να ευκυγραμμίηει τα άκρα του αγωγοφ 
κατά τθν ςυγκόλλθςθ και να κρατά τον αγωγό με τθν θλεκτρομοφφα ελεφκερο από πιζςεισ κατά τθν 
διάρκεια τθσ ςυγκόλλθςθσ (τιξθσ) και τθν περίοδο ψφξθσ. 

 Ρρζπει να προβλζπεται ϊςτε να μθν μετακινθκοφν οι αγωγοί οφτε τα εξαρτιματα κατι τθν διάρκεια 
τθσ ψφξθσ. 

 Στθν διάρκεια του χρόνου ςυγκόλλθςθσ ςυμπλθρϊνεται από τον επικεφαλισ του ςυνεργείου 
ανάλογο ςχετικό ζντυπο και υπογράφεται από τθν Υπθρεςία και τον επιβλζποντα μθχανικό. 

 Για τα ειδικά τεμάχια κα γίνει αυτόματθ καταγραφι των ςτοιχείων ςυγκόλλθςθσ μζςω καταγραφικισ 
μονάδασ τθσ ςυςκευισ ςυγκόλλθςθσ που είναι: 

1. Κωδικόσ ζργου 
2. Κωδικόσ εξαρτιματοσ 
3. Κωδικόσ τεχνίτθ 
4. Ημερομθνία εργαςίασ 
5. Ώρα εργαςίασ 
6. Αφξοντασ αρικμόσ ςυγκόλλθςθσ 
7. Διάμετροσ αγωγοφ 
8. Είδοσ εξαρτιματοσ 
9. Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ 
10. Χρόνοσ ςυγκόλλθςθσ 
11. Καταγραφι ςτθν μνιμθ του μθχανιματοσ τυχόν διακοπισ τθσ ςυγκόλλθςθσ 
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  Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα τα τροποποιιςει τα ηθτοφμενα ςτοιχεία κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του 
ζργου. Η λιψθ των παραπάνω ςτοιχείων καλόν είναι να γίνεται με ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ ςυγκόλλθςθσ με 
προςωπικό υπολογιςτι (P.C.) και να αποδίδει τισ αποκθκευόμενεσ πλθροφορίεσ, υποςτθριηόμενο με το 
απαιτοφμενο λογιςμικό. 

Ζλεγχοσ ςυγκολλιςεων και δοκιμϊν 

  Τα δίκτυα διανομισ πόςιμου νεροφ από αγωγό Ε καταςκευάηονται για να λειτουργοφν ςε πίεςθ μζχρι και 
10 bar. Επομζνωσ, όλοι οι ζλεγχοι και τα τεςτ πρζπει να γίνονται ςε ςχζςθ με τα 10 bar. Για να ζχουμε ζνα 
καλό αποτζλεςμα από τον ζλεγχο πρζπει να λάβουμε υπόψθ τον μεγάλο ςυντελεςτι κερμικισ διαςτολισ και 
είναι απαραίτθτο να ςθμειϊςουμε ότι, κατά τθ διάρκεια των τεςτ ςτεγανότθτασ, θ κερμοκραςία δεν πρζπει 
να εναλλάςςεται ςθμαντικά. 

Ζλεγχοσ αντοχισ 

 Το τεςτ αντοχισ πραγματοποιείται ςτα 12 bar και διαρκεί δφο (2) ϊρεσ. Το αποτζλεςμα του τεςτ ελζγχεται 
από μανόμετρα και, αν θ απόλυτθ πτϊςθ τθσ πίεςθσ είναι μικρότερθ από 10 mbar, τότε ο ζλεγχοσ κεωρείται 
ικανοποιθτικόσ. 

Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ 

  Μετά το τεςτ πίεςθσ και αν το αποτζλεςμά του είναι ικανοποιθτικό, θ πίεςθ πζφτει μεταξφ 3 και 5 bar, 
τουλάχιςτον για (48) ϊρεσ. Το αποτζλεςμα του τεςτ ελζγχεται και πάλι από μανόμετρα. 

Ριςτοποιθτικό ελζγχου 

  Για κάκε τμιμα του δικτφου, που κα ελζγχεται, κα ςυντάςςεται πιςτοποιθτικό ελζγχου, ςτο οποίο κα 
φαίνεται εάν το τεςτ είχε ικανοποιθτικά αποτελζςματα ι όχι. Εάν όχι, ψάχνονται οι διαφυγζσ και 
επιςκευάηονται, γίνεται επανζλεγχοσ, κ.ο.κ. μζχρι το αποτζλεςμα να είναι τελείωσ ικανοποιθτικό. Κατά τθ 
διάρκεια του ελζγχου δεν επιτρζπεται καμία πτϊςθ πίεςθσ και κα ελζγχεται από καταγραφικό μανόμετρο. 
Το πιςτοποιθτικό κα υπογράφεται από τον Ανάδοχο και τον Επιβλζποντα Μθχανικό και κα παραδίδεται ςτθν 
Διευκφνουςα Αρχι. 

Χαρακτθριςτικά ορφγματοσ. 

  Το πλάτοσ και το βάκοσ του ορφγματοσ ορίηονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Τα τοιχϊματα τθσ τάφρου πρζπει 
να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγμζνα από κάκε υλικό ι αντικείμενο ικανό να καταςτρζψει ακόμθ 
και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ιςχφει και για το δάπεδο τθσ τάφρου. 
  Επειδι ο ςυνδυαςμόσ του είδουσ και τθσ ποιότθτασ του υλικοφ, που κα χρθςιμοποιθκεί, είναι παράγοντασ 
για τθν καλι υποςτιριξθ του αγωγοφ, το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υπόβαςθ (μαξιλάρι) και τθν 
αρχικι επίχωςθ, πρζπει να είναι ςτακερό και/ι ςυνεκτικό. 
  Η υπόβαςθ πρζπει να παρζχει ομοιόμορφθ υποςτιριξθ κάτω από τον αγωγό και καλι ευκυγράμμιςθ του 
αγωγοφ, ϊςτε να αποφεφγονται ςιφωνιςμοί. Το πάχοσ τθσ υπόβαςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,15 m για 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 

Διαδικαςία τοποκζτθςθσ ςωλινων και εξαρτθμάτων PE ςτο όρυγμα. 

  Η διαδικαςία τοποκζτθςθσ αγωγϊν γίνεται μετά τον ζλεγχο καταλλθλότθτασ του ορφγματοσ. 

  Οι ευκφγραμμοι αγωγοί πριν από τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο όρυγμα ελζγχονται και κακαρίηονται εςωτερικά. 
Κατά το κατζβαςμα των ςωλινων ςτο όρυγμα, κλείνονται τα άκρα τουσ, ϊςτε να μθν ειςχωριςουν υλικά 
από το όρυγμα και μετά ευκυγραμμίηονται ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ ςωλινεσ και ακολουκείται θ 
διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ. 

  Οι κουλοφρεσ μεταφζρονται με τρζυλερ, κοντά ςτο όρυγμα ι τοποκετοφνται ςε ςτακερό πλαίςιο για τθν 
εκτφλιξι τουσ ι μεταφζρονται επάνω ςε φορτθγά. Ο αγωγόσ πρζπει να προςτατεφεται κατά τθν μεταφορά 
του. 

  Στο ελεφκερο άκρο του αγωγοφ τοποκετείται μία ειδικι κεφαλι που επιτρζπει τθν εφκολθ μετακίνθςθ και 
ζλξθ του, μζςα ςτο όρυγμα, και αποκλείει κάκε ειςχϊρθςθ ξζνου υλικοφ μζςα ςτον αγωγό. Ο αγωγόσ πρζπει 
να οδθγείται με κυλίνδρουσ - ειδικά ράουλα - μζςα ςτο όρυγμα : 

 ςτισ αλλαγζσ διεφκυνςισ του και 

 όταν διαςχίηει ι περιβάλλεται από εμπόδιο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν πλθγϊνεται θ εξωτερικι 
επιφάνεια του αγωγοφ. 

Τοποκζτθςθ Αγωγϊν PE ςε κοινά ορφγματα. 
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  Σε περιπτϊςεισ που ζνα όρυγμα ζχει να κάνει με πολλοφσ χριςτεσ (άλλου είδουσ δίκτυα) π.χ. πεηόδρομοι, θ 
τοποκζτθςθ αγωγϊν PE απαιτεί ειδικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να μείνει ςτακερόσ ο αγωγόσ μζχρι τθν τελικι 
επίχωςθ. 

  Λόγω τθσ ζκκεςισ του ςτο φωσ και τθσ φπαρξθσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν, κατά ςυνζπεια αφξθςθ του 
ςυντελεςτι τθσ γραμμικισ διαςτολισ, ο αγωγόσ μπορεί να μετακινθκεί και να καταςτραφεί από 
παρακείμενα δίκτυα άλλων Οργανιςμϊν, γι’ αυτό θ επίχωςθ του αγωγοφ αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ 
ςυνιςτά τθν καλφτερθ ςτακεροποίθςθ. Εάν αυτι θ λφςθ δεν μπορεί να επιτευχκεί, είναι απαραίτθτα να 
επικαλυφκεί μερικϊσ ο αγωγόσ για να ςτακεροποιθκεί. 

Ροιότθτα Αποκατάςταςθσ τάφρου. 

  Η υπόβαςθ πρζπει να ςυμπιζηεται πριν από τθν εγκατάςταςθ του αγωγοφ και ποτζ το πάχοσ τθσ να μθν 
είναι μικρότερο από 0,15 m μετά τθν ςυμπίεςθ. 

  Η αρχικι επίχωςθ ςυμπιζηεται ςε 2 ςτρϊςεισ. Η πρϊτθ ςτρϊςθ ςυμπίεςθσ είναι από το 3/4 του αγωγοφ και 
κάτω, ενϊ θ δεφτερθ ςτρϊςθ από τα 3/4 του αγωγοφ και άνω και μζχρι 0,20 ζωσ 0,30 m. 
  Η τελικι επίχωςθ γίνεται ςε ςτρϊςεισ των 0,30 m και με παράλλθλθ διαβροχι των υλικϊν επίχωςθσ, όπου 
χρειάηεται. 

  Σε κάκε ςτρϊςθ αρχικισ ι τελικισ επίχωςθσ το υλικό ςυμπυκνϊνεται με δονθτι κινοφμενο με πεπιεςμζνο 
αζρα, θ δε απόςταςθ μεταξφ των δονιςεων μπορεί να είναι 40 cm και ο αρικμόσ ςυμπιζςεων να εξαρτάται 
από το βάκοσ τθσ τάφρου. 

Γ.7.4 Ρεριλαμβανόμενεσ δαπάνεσ 

  Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ για όλεσ τισ εργαςίεσ και τθ χριςθ κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ, που απαιτοφνται 
για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω και θ μελζτθ, εκτζλεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 
  Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά οι δαπάνεσ για : 

 τθν προμικεια και τθ φκορά των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων, είτε αυτά (τα ειδικά τεμάχια) 
είναι από HDPE, είτε είναι από χυτοςίδθρο, 

 κάκε μεταφορά από το εργοςτάςιο μζχρι τθ κζςθ τοποκζτθςθσ, 

 τθ μεταφορά από τθ κζςθ ςυγκζντρωςθσ ςτθν κζςθ εγκατάςταςθσ, 

 τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων, 

 τισ κάκε είδουσ δοκιμζσ των ςωλινων, 

 τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ τθσ ςωλινωςθσ. 

  Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτιςμόσ με άμμο ι ςκυρόδεμα και γενικότερα οι χωματιςμοί που 
αμείβονται ιδιαίτερα, ςφμφωνα με τα οικεία Άρκρα του Τιμολογίου. 

Γ.7.5 Επιμζτρθςθ - Ρλθρωμι 

  Οι εργαςίεσ των αγωγϊν πιζςεωσ από ςωλινεσ HDPE κα επιμετρϊνται ςε μζτρα αξονικοφ μικουσ (m) 
πλιρωσ περαιωμζνων, ανά κατθγορία διαμζτρου και πίεςθσ που εμφανίηεται ςτο Τιμολόγιο. Η επιμζτρθςθ 
κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΤΣΥ. Ωσ μικοσ των αγωγϊν κα επιμετράται το 
πραγματικά εγκατεςτθμζνο μικοσ ςωλινων μαηί με τουσ ςυνδζςμουσ και τα ειδικά τεμάχια. 

  Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Υπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 100.5 τθσ παροφςασ ΓΤΣΥ για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ διαμζτρων και πιζςεων. Η (οι) τιμι (ζσ) 
μονάδασ κα αποτελεί (οφν) πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο 
"Ρεριλαμβανόμενεσ Δαπάνεσ" του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 100 "Γενικοί Προι". 

  Διευκρινίηεται ρθτά ότι ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ για τισ επιπλζον 
δυςχζρειεσ τοποκζτθςθσ και δοκιμαςίασ του αγωγοφ, λόγω διζλευςθσ άλλων αγωγϊν, ςτενότθτασ χϊρου, 
υψθλισ ςτάκμθσ υπογείων υδάτων ι ακόμα ςε περιοχζσ υπό τθν ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ, κτλ. 
 
Γ.8 ΑΓΩΓΟΙ ΑΡΠ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ - ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Γ.8.1 Αντικείμενο 
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  Το άρκρο αυτό αφορά ςτθν προμικεια, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ, κοπι και δοκιμι ςτεγανότθτασ χαλφβδινου 
αγωγοφ ι χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων, ςτισ κζςεισ που προβλζπονται από τθν μελζτθ ι κακορίηονται από 
τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ, κακϊσ επίςθσ και τον ζλεγχο των ςυγκολλιςεων ςτο εργοτάξιο. 

Γ.8.2 Χαλυβδοςωλινεσ 

  Οι χαλυβδοςωλινεσ κα παράγονται από χαλυβδοταινία, φφλλα ι πλάκεσ κερμισ εξζλαςθσ και κα είναι 
χωρίσ ραφι ι με ελικοειδι ραφι. Σωλινεσ με ευκείεσ και εγκάρςιεσ ραφζσ αποκλείονται. Ο χάλυβασ κα 
είναι ποιότθτασ THOMAS ST 37.2 κατά DIN 1621 ι GRADE B, ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι A-285 τθσ ASTM 
ι TS4/TW4, ςφμφωνα με το Σ.Ε.Ρ. 504-85 του ΕΛ.Ο.Τ. 

  Η μζκοδοσ ςυγκόλλθςθσ για τθν καταςκευι τουσ πρζπει να είναι μετωπικι με θλεκτρικι αντίςταςθ ι με 
θλεκτρικι επαγωγι ι με βυκιςμζνο τόξο ελικοειδοφσ ραφισ. 

  Το μικοσ των ςωλινων κα είναι από 3 - 16 m, κατά τθν κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

  Το πάχοσ ελάςματοσ των χαλφβδινων αγωγϊν κα είναι τουλάχιςτον 6,3 mm. 

  Οι χαλυβδοςωλινεσ κα ανταποκρίνονται ςτα εξισ πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ. (Ελλθνικό πρότυπο Ε.Ρ. - Σχζδιο 
Ελλθνικοφ Ρροτφπου Σ.Ε.Ρ.) και τισ παραπομπζσ τουσ : 

• ΕΛ.Ο.Τ. 496-92 (Ε.Ρ.) "Χαλυβδοςωλινεσ - Ράχθ τοιχϊματοσ" 
• ΕΛ.Ο.Τ. 497-82 (Ε.Ρ.) "Χαλυβδοςωλινεσ - Εξωτερικζσ Διάμετροι" 
• ΕΛ.Ο.Τ. 504-85 (Σ.Ε.Ρ.) "Χαλυβδοςωλινεσ με ι χωρίσ ραφι για δίκτυα νεροφ, λυμάτων ι αερίων" 
• ΕΛ.Ο.Τ. 541-90 (ΣΕΡ) "Χαλυβδοςωλινεσ - Συςτιματα ανοχϊν". 
  Κατά τθν παραγωγι τουσ κα υφίςτανται ςτο εργοςτάςιο επικεϊρθςθ και τισ δοκιμζσ από τον 
καταςκευαςτι, με τθν παρουςία εκπροςϊπου του Κυρίου του ζργου, που προβλζπονται από το Σ.Ε.Ρ. 
ΕΛ.Ο.Τ. 504-85 και τα πρότυπα, που παραπζμπει. Η ςφνδεςθ των ςωλινων κακορίηεται μετωπικι (ςόκορο) 
με θλεκτροςυγκόλλθςθ κατά ISO/TC44. Γι’ αυτό οι ςωλινεσ πρζπει ςτα άκρα τουσ να είναι λοξοτομθμζνοι 
κατάλλθλα (υπό γωνία 37,5o), ανάλογα με το πάχοσ του τοιχϊματοσ. 

  Ρριν από τθν παραγγελία των ςωλινων, ο Εργολάβοσ πρζπει να υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία τα 
εξισ ςτοιχεία : 

• Τισ διαςτάςεισ των ςωλινων (μικθ, εξωτερικι διάμετρο και πάχοσ) 
• Τθν ποιότθτα χάλυβα 
• Τθν μζκοδο παραγωγισ 
• Τθν παραγγελόμενθ ποςότθτα (ςυνολικό βάροσ, μικοσ και αρικμό ςωλινων κατά διάμετρο) 
• Το τελείωμα των άκρων 
• Τθν προςτατευτικι αντιδιαβρωτικι επζνδυςθ (εςωτερικά & εξωτερικά) 
• Το εργοςτάςιο καταςκευισ των ςωλινων 
• Τισ ιςχφουςεσ Ρροδιαγραφζσ. 

  Η παραγγελία και θ προμικεια των ςωλινων κα γίνει αφοφ θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία δϊςει τθν ζγκριςι 
τθσ γι’ αυτό. 

  Για τισ ποιοτικζσ απαιτιςεισ, που δεν καλφπτονται από πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ., οριςτικά (Ε.Ρ.) ι ςε ςχζδιο 
(Σ.Ε.Ρ.), κα ιςχφςουν αντίςτοιχα εκνικά ι διεκνι (DIN, BS, ISO, κ.λ.π.). Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Εργολάβοσ 
πρζπει να τα γνωςτοποιιςει ςτθν Υπθρεςία και να υποβάλλει αντίγραφά τουσ. 

Γ.8.3 Ζλεγχοσ και παραλαβι χαλυβδοςωλινων 

  Στο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι, παρουςία εκπροςϊπου του Εργοδότθ, γίνεται θ λιψθ των δοκιμίων και 
θ διενζργεια επικεϊρθςθσ και δοκιμϊν των ςωλινων, ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτθν παράγραφο 7 του 
Σ.Ε.Ρ. 504 του ΕΛ.Ο.Τ. Εάν ο καταςκευαςτισ είναι εργοςτάςιο του εξωτερικοφ, ο ζλεγχοσ και οι δοκιμζσ 
διενεργοφνται από γραφείο ελζγχου, διεκνϊσ αναγνωριςμζνο, που εκδίδει και το ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ελζγχου. Αν το εργοςτάςιο δεν διακζτει τα μζςα διεξαγωγισ των δοκιμϊν, αυτζσ διενεργοφνται ςε κρατικά 
εργαςτιρια, ςε εργαςτιρια ΑΕΙ ι ςε ιδιωτικά, εξουςιοδοτθμζνα από Κρατικι Αρχι. Σε κάκε περίπτωςθ, οι 
δαπάνεσ λιψθσ και αξίασ των δοκιμίων και διεξαγωγισ τθσ επικεϊρθςθσ και των δοκιμϊν, επιβαρφνουν τον 
Ανάδοχο. 

  Εάν μία δοκιμι αςτοχιςει, διενεργοφνται δοκιμζσ ςε διπλάςιο αρικμό δοκιμίων. Εάν και πάλι μια δοκιμι 
αςτοχιςει, όλθ θ παρτίδα, που αντιςτοιχεί ςτα δοκίμια, απορρίπτεται οριςτικά. 
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  Η διαδικαςία ελζγχου κα είναι απόλυτα ςφμμορφθ προσ τισ παραπάνω προδιαγραφζσ ι αυτζσ που κα 
ζχουν γίνει αποδεκτζσ από τθν προςφορά του Αναδόχου. Εφόςον οι ζλεγχοι αποδϊςουν ικανοποιθτικά 
αποτελζςματα, οι ςωλινεσ που εκπροςωποφνται από τα ελεγχόμενα δείγματα ςθμαίνονται κατάλλθλα από 
τον διενεργοφντα τον ζλεγχο και γίνονται δεκτζσ για αποςτολι ςτο εργοτάξιο. 

Γ.8.4 Φορτοεκφόρτωςθ και Μεταφορά 

  Για να αποφευχκοφν οι φκορζσ ςτθν προςτατευτικι επζνδυςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει τα κατάλλθλα 
μζτρα κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των ςωλινων. Κατά τθν φορτοεκφόρτωςθ για τθν ανάρτθςθ 
κα χρθςιμοποιθκοφν ειδικοί φαρδείσ και ιςχυροί ιμάντεσ και πζδιλα ολίςκθςθσ, κατάλλθλα τοποκετθμζνα, 
για να μθν φκαρεί θ προςτατευτικι επζνδυςθ. Γυμνά καλϊδια, αλυςίδεσ και άγκιςτρα δεν πρζπει να 
ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με τθν επζνδυςθ. Οι ςωλινεσ κα φορτωκοφν επιμελϊσ ςτο μεταφορικό μζςο 
πάνω ςε κατάλλθλα ςτθρίγματα. Πλεσ οι επιφάνειεσ και ςτθρίξεισ, που βρίςκονται ςε επαφι με τουσ 
ςωλινεσ, κα προςτατευκοφν με κατάλλθλα υλικά. Οι ςωλινεσ δεν κα πρζπει να βρίςκονται ςε άμεςθ επαφι 
μεταξφ τουσ. Η φόρτωςθ κα είναι τζτοια, ϊςτε να αποφεφγονται οι ςχετικζσ μετακινιςεισ των ςωλινων κατά 
τθν μεταφορά. 

Γ.8.5 Χάραξθ αγωγϊν - Σφνταξθ οριηοντιογραφίασ και κατά μικοσ τομϊν 

  Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χαράξει επιτόπου τουσ αγωγοφσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 
τθσ Τ.Ρ. Β.1. Μετά από ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ των ςχεδίων τθσ επιτόπου χάραξθσ και πριν 
από τθν, κατά τμιματα, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων, κα υποβάλει οριηοντιογραφία ςε κλίμακα 
1:1000 ι 1:5000 και μθκοτομι ςε κλίμακα 1:100 / 1:1000, (φψθ - μικθ) ι 1:200 / 1:2000, κατά τθν κρίςθ τθσ 
Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, του αντίςτοιχου τμιματοσ του αγωγοφ. Στα ςχζδια αυτά, κα προςδιορίηεται ο 
τρόποσ που πρόκειται να καταςκευαςτεί ο αγωγόσ, τα μικθ κάκε ςωλινα, θ ακριβισ κζςθ και ο τρόποσ των 
ςυνδζςεων, θ γωνία απόκλιςθσ των ςωλινων μεταξφ τουσ ςε κάκε ςφνδεςθ, τα ειδικά τεμάχια, τα ςϊματα 
αγκφρωςθσ, κ.λ.π. Μόνο μετά από ζγκριςθ των παραπάνω ςχεδίων από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία 
επιτρζπεται ςτον Ανάδοχο θ τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων. 

  Δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν τεμαχίων καμπυλϊν μεγαλφτερθσ γωνίασ από 45o, εκτόσ από 
ειδικζσ περιπτϊςεισ, που προβλζπονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

  Ππου ςτθ μθκοτομι παρουςιάηονται αλλαγζσ κλίςεων του αγωγοφ, ο αγωγόσ κα καταςκευαςκεί ςε 
καμπφλθ. Η καταςκευι κα γίνει με τον ίδιο τρόπο, που αναφζρεται για τισ καμπφλεσ τθσ οριηοντιογραφίασ. 

  Οι αγωγοί κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι τροποποιιςεισ, που τυχόν κα 
ηθτθκοφν και κα εγκρικοφν από τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία. Οι αποκλίςεισ του άξονα καταςκευαςκζντοσ 
αγωγοφ από τον προβλεπόμενο άξονα δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τα 2 cm ςε οριηοντιογραφία και το 1 
cm ςε μθκοτομι. Οπωςδιποτε δεν πρζπει να τοποκετθκεί ςωλινασ με κλίςθ αντίκετθ από τθν 
προβλεπόμενθ. 

  Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ κα διαμορφϊνεται ανάλογα με τα βάςθ και τισ κλίςεισ, που προβλζπει θ 
μελζτθ. 

  Το βάκοσ του ορφγματοσ πρζπει να είναι τόςο, που να επιτρζπει τθν επικάλυψθ του ςωλινα κατά 70- 80 
cm, τουλάχιςτον, για να προςτατεφεται ο ςωλινασ από τον παγετό και τα κινθτά φορτία. 

  Σε μικρότερα βάκθ ι όπου κρίνεται απαραίτθτο από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ ι τθν Επιβλζπουςα Υπθρεςία, 
οι αγωγοί κα περιβάλλονται από ςκυρόδεμα C12/15, ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ υπολογιςμοφσ και τα 
καταςκευαςτικά ςχζδια. 

Γ.8.6 Τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ χαλυβδοςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων - Στερζωςθ 

  Ρριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, οι ςυγκολλθτζσ κα υποςτοφν διαδικαςία πιςτοποίθςθσ κατά προδιαγραφι 
ASME, ϊςτε να διαπιςτωκεί θ ικανότθτά τουσ, ςε εργαςτιριο επιλογισ του Αναδόχου. Ρριν από τθν 
τοποκζτθςι τουσ, οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα εξετάηονται επιμελϊσ με κροφςθ ςφφρασ, εάν είναι 
αβλαβείσ. Δεν τοποκετοφνται κατεςτραμμζνοι ςωλινεσ ι ειδικά τεμάχια ι εξαρτιματα. Πλοι οι ςωλινεσ και 
τα ειδικά τεμάχια κα τοποκετοφνται μζςα ςτθν τάφρο με ςχοινιά, προςεκτικά και χωρίσ κροφςεισ. 

  Η άμεςθ ζδραςθ των ςωλινων ςε βράχουσ, πζτρεσ ι κατεςτραμμζνουσ τοίχουσ απαγορεφεται. 
Τοποκετοφνται ςε ςτρϊμα άμμου, πάχουσ 10-15 cm και περιβάλλονται με τζτοιο υλικό, όπωσ προβλζπεται 
ςτα ςχζδια τυπικισ διατομισ τθσ τάφρου. Η ςχετικι γι’ αυτό δαπάνθ δεν περιλαμβάνεται ςτθν τιμι 
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τοποκζτθςθσ των ςωλινων. Οι ςωλινεσ πρζπει να τοποκετοφνται κατά τθν, υπό τθσ Υπθρεςίασ, 
κακοριηόμενθ κατεφκυνςθ, ζτςι ϊςτε οι αρμοί να αποτελοφν ομόκεντρουσ κφκλουσ. 

  Η ςφνδεςθ των ςωλινων με θλεκτροςυγκόλλθςθ κα γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι, ιδίωσ ςτο  κατϊτερο 
άκρο του ςωλινα (το επί του εδάφουσ), για να εξαςφαλιςκεί θ απόλυτθ ςτεγανότθτα και θ αντοχι των 
ςωλινων ςε πίεςθ. Η θλεκτροςυγκόλλθςθ, όπου προβλζπεται, κα γίνει και ςε πολλά τεμάχια ςωλινων ζξω 
από τθν τάφρο (πάνω ςε ξφλινα τρίποδα, τοποκετοφμενα εγκάρςια προσ τθν τάφρο). Η καταβίβαςι τουσ 
ςτθν τάφρο κα γίνεται με ςχοινιά με κάκε προςοχι. Για τθν εκτζλεςθ των επιτόπου θλεκτροςυγκολλιςεων, 
ιςχφουν οι ςχετικοί διεκνείσ Κανονιςμοί, όπωσ οι : 

• A.W.W.A. 201 TENTATIVE A.W.W.A. - STANDARD FOR FABRICATED WELDED STEEL WATER PIPE. 
• A.W.W.A. C.206 STANDARD SPECIFICATIONS FOR FIELD WELDING OF STEEL WATER PIPE. 
• U.S. BUREAU OF RECLAMATION : WELDING MANUAL, κ.λ.π. 

  Τα θλεκτρόδια κα είναι απόλυτα κατάλλθλα για τον ςκοπό που προορίηονται, ςφμφωνα με τουσ παραπάνω 
κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ, οπωςδιποτε επενδεδυμζνα. Γι’ αυτό, ο εργολάβοσ οφείλει να 
γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτθν Υπθρεςία τθν ποιότθτα, το εργοςτάςιο προζλευςθσ, κακϊσ και όλα τα 
χαρακτθριςτικά των θλεκτροδίων, από τα οποία να προκφπτει θ ςυμφωνία τουσ προσ τουσ οικείουσ 
κανονιςμοφσ. Η θλεκτροςυγκόλλθςθ κα γίνει ςτον αναγκαίο αρικμό ςτρϊςεων, ανάλογα με το πάχοσ του 
ελάςματοσ και τθν μορφι του αρμοφ κατά τισ οδθγίεσ των οικείων κανονιςμϊν, πάντωσ όχι ςε λιγότερεσ από 
δφο, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ ομοκεντρικά και θ δεφτερθ κάκετα προσ τον αρμό (ηιγκ-ηαγκ), ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ άρτια καταςκευι του αρμοφ και να αποφεφγεται θ υπερκζρμανςθ των ελαςμάτων. Το 
βάροσ θλεκτροδίων ανά mm αρμοφ, που κα καταναλϊνεται, πρζπει να ανταποκρίνεται προσ τα 
κακοριηόμενα από τουσ οικείουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ για κάκε τφπο αρμοφ. 

  Μετά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκόλλθςθσ και μετά τον ζλεγχο των ςυγκολλιςεων κα γίνεται αποκατάςταςθ τθσ 
προςτατευτικισ επζνδυςθσ των χαλυβδοςωλινων, κατά τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου καταςκευισ τουσ, με 
υλικά του εργολάβου. Πμοια κα αποκακίςταται θ ςυνζχεια τθσ προςτατευτικισ επζνδυςθσ ςτθν επιφάνεια 
των ςωλινων, όπου αυτι καταςτράφθκε κατά τισ μεταφορζσ, τουσ χειριςμοφσ τοποκζτθςθσ, κ.λ.π. Για τθν 
εργαςία αυτι, που εκτελείται από τον εργολάβο, αυτόσ δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ, αφοφ 
αυτι περιλαμβάνεται ςτθν αποηθμίωςθ, που κακορίηεται από το οικείο άρκρο του Τιμολογίου για τθν 
καταςκευι τθσςωλινωςθσ. 
  Για τουσ υπόλοιπουσ τρόπουσ ςφνδεςθσ (κοχλιωτι ςφνδεςθ, κ.λ.π.) κα δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν 
ςτεγανότθτα των αρμϊν των ςωλθνωτϊν αγωγϊν με τθν καλι και επιμελθμζνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 
ςφνδεςθσ. Ο πυκμζνασ τθσ τάφρου, πριν από τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων, κα ςυμπυκνϊνεται. 

  Γενικά, ςτα φρεάτια τα ειδικά τεμάχια κα είναι χαλφβδινα, οι μεταξφ τουσ ςυνδζςεισ φλαντηωτζσ και θ 
ςτερζωςι τουσ προσ τα τοιχϊματα των φρεατίων κα γίνεται με ςιδθρζσ λάμεσ, γωνιακά, κ.λ.π. ι με ςϊματα 
αγκφρωςθσ από ςκυρόδεμα C12/15. 

  Η αγκφρωςθ των αγωγϊν ςε ιςχυρζσ κλίςεισ εδαφϊν ι αλλαγζσ κατευκφνςεωσ γίνεται με μόνιμα ι 
προςωρινά γεφματα, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

  Οι αναγκαίεσ κλάςεισ του άξονα του υδραγωγείου κα πραγματοποιοφνται, κατ’ αρχι, με τθν παρεμβολι 
καμπφλων. Οι καμπφλεσ αυτζσ κα είναι τυποποιθμζνεσ (11.o, 22.o, 30o, 45o, 60o και 90o). Ενδιάμεςεσ τιμζσ 
γωνιϊν κα καλφπτονται, αφενόσ με ςυνδυαςμό των παραπάνω τυποποιθμζνων καμπφλων, αφ’ ετζρου με 
κατάλλθλθ ςυγκόλλθςθ των άκρων ακζραιων τεμαχίων χαλυβδοςωλινων κομμζνων λοξά. Αυτι θ λοξι 
ςυγκόλλθςθ επιτυγχάνεται, είτε με μία λοξι τομι ι, εφόςον πρόκειται για μικρι γωνία, με προςκικθ υλικοφ 
ςτο ζνα άκρο του ςωλινα (εξωτερικι παρειά τθσ καμπφλθσ), είτε με αφαίρεςθ υλικοφ ςτθν εςωτερικι 
παρειά τθσ καμπφλθσ. Ζτςι, επζρχεται, μετά από τθν ςυγκόλλθςθ των τεμαχίων των ςωλινων, ςτροφι του 
ενόσ τεμαχίου ςε ςχζςθ με το άλλο, που ενδεικτικά αναφζρεται εδϊ, ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 2o για 
διαμζτρουσ Φ300 και άνω. Αντίςτοιχα, για διαμζτρουσ Φ150 ζωσ Φ250 δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 3.o, για 
διαμζτρουσ Φ100 και Φ125 τισ 5o και για διαμζτρουσ μικρότερεσ από Φ 100 τισ 7o. 

Γ.8.7 Κοπι χαλυβδοςωλινων 

  Η κοπι των χαλυβδοςωλινων κα γίνεται με μθχανικό ςιδθροπρίονο. Απαγορεφεται θ κοπι με ςυςκευι 
οξυγόνου - αςετυλίνθσ ι θλεκτροςυγκόλλθςθσ. 

Γ.8.8 Ζλεγχοσ ςυγκολλιςεων ςτο εργοτάξιο 
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  Σε ποςοςτό 5% τμιματοσ αγωγοφ 1.000 m κα ελζγχονται οι ςυγκολλιςεισ ςτο εργοτάξιο με μαγνθτικά 
πεδία, υπεριχουσ ι ακτίνεσ Χ από εργαςτιριο επιλογισ και δαπάνθσ του Αναδόχου και μετά από ζγκριςθ τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Η επιλογι των ςυγκολλιςεων γίνεται από τθν Επίβλεψθ. 

Γ.8.8.1 Πρια αποδοχισ ςφαλμάτων 

1. ωγματϊςεισ : Δεν επιτρζπονται 
2. Ρόροι : Μεμονωμζνοι μζχρι 1/3 Τ 
3. Συγκζντρωςθ πόρων : Πχι μεγαλφτερθ 10 mm 
4. Διαμικεισ πόροι : Μικοσ μζχρι 1/3 Τ 
5. Εγκλείςματα : Αποδεκτά μζχρι μικοσ 1/3 Τ - Εγκλείςματα χαλκοφ δεν επιτρζπονται 
6. Ατελισ τιξθ : Δεν επιτρζπεται 
7. Ατελισ διείςδυςθ : Δεν επιτρζπεται 
8. Καψίματα : Μζχρι βάκοσ 1,5 mm αποδεκτά 
9. Στάξιμο ςτθ ρίηα : μζχρι 3 mm 
Σθμείωςθ : Τ = πάχοσ ελάςματοσ 

  Σε περίπτωςθ που οι ελεγχόμενεσ ςυγκολλιςεισ παρουςιάηουν ζνα ςφάλμα, που ξεπερνά τα παραπάνω 
όρια αποδοχισ, τότε διπλαςιάηεται ο αρικμόσ των ελεγχόμενων κολλιςεων και επιςκευάηεται θ κόλλθςθ. 
Εάν παρουςιαςτεί πάλι ςφάλμα, τότε ελζγχονται όλεσ οι κολλιςεισ του τμιματοσ των 1.000 m και 
επιςκευάηονται όλεσ οι κολλιςεισ, που παρουςιάηουν ςφάλμα. 

Γ.8.9 Δοκιμι αντοχισ και ςτεγανότθτασ 

  Μετά τθν αποπεράτωςθ τμιματοσ του ςωλθνωτοφ αγωγοφ, μικουσ όχι μεγαλφτερου από 500 m, 
υποχρεοφται ο εργολάβοσ να εκτελζςει ς’ αυτό δοκιμζσ αντοχισ και ςτεγανότθτασ των αρμϊν ςε εςωτερικι 
υδραυλικι πίεςθ. Το ελάχιςτον τθσ πίεςθσ αυτισ ορίηεται για τουσ χαλυβδοςωλινεσ ςε 25 atm. Η διατιρθςθ 
τθσ παραπάνω δοκιμαςτικισ πίεςθσ κα διαρκεί μζχρι να επικεωρθκοφν όλοι οι, υπό δοκιμι, αρμοί. Κατά τθ 
διάρκεια τθσ δοκιμισ πρζπει να ζχει αποκλειςκεί κάκε δυνατότθτα μετακίνθςθσ του αγωγοφ (με καταςκευι 
των οριςτικϊν και ενδεχόμενα προςωρινϊν ςωμάτων αγκφρωςθσ, εκτζλεςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ τθσ 
επίχωςθσ, κ.λ.π.). Η εκκζνωςθ του νεροφ από τον αγωγό, μετά τθν επιτυχι δοκιμι τθσ υπερπίεςθσ, κα 
ςυντελεςκεί μζςω των κενωτθρίων του αγωγοφ ι και με φορθτι αντλία, που εγκακίςταται ςε κατάλλθλα 
ςθμεία του ςωλθνωτοφ αγωγοφ. 
  Τα προσ δοκιμι όργανα, δθλαδι πλάκεσ, ςυςκευζσ ζμφραξθσ, ςωλινεσ, αντλίεσ, μανόμετρα, νερό, κ.λ.π., 
οφείλει να προμθκεφςει ο Ανάδοχοσ και να τα μεταφζρει ςτον τόπο, που κα χρθςιμοποιθκοφν, με δαπάνεσ 
του. Κανζνα τμιμα ςωλθνωτοφ αγωγοφ δεν κεωρείται ότι παραλιφκθκε, εάν δεν γίνει προθγουμζνωσ ςε 
αυτό θ δοκιμι πίεςθσ, απαγορεφεται δε απόλυτα κάκε επίχωςθ τάφρων, μζςα ςτισ οποίεσ υπάρχει αγωγόσ, 
που δεν δοκιμάςτθκε. Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτοφν ελαττϊματα ςτον ςωλθνωτό αγωγό κατά τθν 
δοκιμι, οι τάφροι κα παραμείνουν ακάλυπτοι, μζχρι να επιτευχκεί θ πλιρθσ ςτεγανότθτα των αρμϊν του 
δοκιμαηόμενου τμιματοσ. Κάκε ατζλεια εγκατάςταςθσ ι ςφνδεςθσ ι τυχόν διάρρθξθσ των ςωλινων, που κα 
παρατθρθκεί ςτισ δοκιμζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάηει, με δαπάνεσ του, και να επαναλαμβάνει 
τθν δοκιμι μζχρι τθν πλιρθ επιτυχία. 
  Για δοκιμζσ ςτεγανότθτασ κα ςυντάςςεται, πριν από τθν επαναπλιρωςθ των τάφρων, πρωτόκολλο 
διαπίςτωςθσ του ικανοποιθτικοφ αποτελζςματοσ των δοκιμϊν, που διενεργοφνται πάντοτε με τθν παρουςία 
του Αναδόχου και τθσ Επίβλεψθσ. 
 
Γ.9. ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Γ.9.1 Ρεδίο Εφαρμογισ - Οριςμοί 

  Τα ειδικά τεμάχια από χαλυβδοςωλινα (καμπφλεσ, ταυ, ςυςτολζσ, ενωτικά, κ.λ.π., με ι χωρίσ ωτίδεσ), κα 
χρθςιμοποιοφνται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, που είναι αδφνατον να χρθςιμοποιθκοφν χυτοςιδθρά και 
ςυγκεκριμζνα για ςφνδεςθ υφιςτάμενου με νζο αγωγό, καταςκευι αναμονισ, ςφνδεςθ πυροςβεςτικϊν 
κρουνϊν, δικλείδων αναμονισ και ςτθν αλλαγι κατεφκυνςθσ του αγωγοφ ςε οριηοντιογραφία και κατά 
μικοσ τομι, κ.λ.π. 
  Η καταςκευι των χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται από ςωλινα τφπου Μannesman χωρίσ ραφι και 
με πάχοσ ελάςματοσ : 

• για διατομι χαλυβδοςωλινα 3’’ - 5’’ πάχοσ ελάςματοσ 5 mm 
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• για διατομι χαλυβδοςωλινα 6’’ - 8’’ πάχοσ ελάςματοσ 7 mm 
• για διατομι χαλυβδοςωλινα 9’’ - 10’’ πάχοσ ελάςματοσ 8 mm 
• για διατομι χαλυβδοςωλινα 12’’ - 20’’ πάχοσ ελάςματοσ 12 mm 

  Για τθν κοπι των ςωλινων, τθν καταςκευι των ειδικϊν τεμαχίων με θλεκτροςυγκόλλθςθ, τθν διαμόρφωςθ 
των άκρων, τον ζλεγχο των ςυγκολλιςεων, τον ζλεγχο αντοχισ του, τθν προςτατευτικι επζνδυςθ ιςχφουν 
όςα αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα Γ.8. Η ποιότθτα και τα υπόλοιπα τεχνικά ςτοιχεία των ειδικϊν 
τεμαχίων κα είναι θ ίδια με τουσ χαλυβδοςωλινεσ, ςτουσ οποίουσ ςυναρμόηονται. 

Γ.9.2 Τοποκζτθςθ 

  Η τοποκζτθςθ των χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται ςυγχρόνωσ με τθν τοποκζτθςθ των 
χαλυβδοςωλινων του δικτφου και ςτισ κζςεισ, που προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 
  Στα φρεάτια, τα ειδικά τεμάχια κα τοποκετοφνται μετά τθν καταςκευι των φρεατίων, εκτόσ από τα 
εγκιβωτιηόμενα ςτα τοιχϊματά τουσ, που κα τοποκετοφνται πριν από τθν ζκχυςθ του ςκυροδζματοσ και κα 
ςτερεϊνονται με επιμζλεια ςτον ξυλότυπο, για να αποκλειςκεί κάκε μετακίνθςι τουσ. 

Γ.9.3 Σφνδεςθ 

  Η ςφνδεςθ των χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται κατά τουσ τρόπουσ, που εμφαίνονται ςτα 
ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, δθλαδι, είτε με θλεκτροςυγκόλλθςθ, εφόςον ζχουν ευκζα άκρα, είτε, 
εφόςον απολιγουν ςε ωτίδεσ, με παρεμβάςματα μολφβδου και κοχλιοφόρουσ ιλουσ. 

Γ.9.3.1 Τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων ςτο φπαικρο 

  Ππου αυτό κακορίηεται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, οι ςωλινεσ τοποκετοφνται ςτο φπαικρο, ςε 
κατάλλθλα διαμορφωμζνα υποςτθρίγματα (μεταλλικά ι από ςκυρόδεμα). Η τοποκζτθςθ, θ ςφνδεςθ και 
δοκιμι των ςωλινων γίνεται όπωσ προςδιορίηεται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ αυτισ τθσ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ, αφοφ πρϊτα διαμορφωκοφν τα υποςτθρίγματά τουσ. Μεταξφ του ςωλινα και του 
υποςτθρίγματοσ παρεμβάλλεται φφλλο από ελαςτικό,  ι Ε, πάχουσ 5 - 10 mm. 

  Στουσ υπαίκριουσ ςωλινεσ, εκτόσ από τθν εξωτερικι αντιδιαβρωτικι προςταςία, που καταςκευάηεται ςτο 
εργοςτάςιο, γίνεται και μία ειδικι εξωτερικι προςταςία (κερμικι, υδραυλικι και θλιακι μόνωςθ), που θ 
μορφι τθσ κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τα οικεία άρκρα του Τιμολογίου. 
  Σωλινεσ και ειδικά τεμάχια, που τοποκετοφνται ςε δεξαμενζσ (προκαλάμουσ - καλάμουσαποκικευςθσ), 
δεν κα ζχουν εξωτερικι προςτατευτικι επζνδυςθ, αλλά κα περιβάλλονται με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωριακισ 
βαφισ και δφο ςτρϊςεισ ελαιοχρϊματοσ. 

Γ.9.4 Κακοδικι προςταςία αγωγϊν 

  Στθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδοσ του εγκεκριμζνου τιμολογίου προμικειασ, τοποκζτθςθσ και ςφνδεςθσ των 
χαλυβδοςωλινων περιλαμβάνεται και θ εξαςφάλιςθ του χαλφβδινου αγωγοφ από τον κίνδυνο 
θλεκτρολυτικισ διάβρωςθσ με τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ κακοδικισ προςταςίασ. Ο Ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ, χωρίσ καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ, να απομονϊςει κατά τμιματα τον αγωγό και τα 
φρεάτια, με ειδικζσ μονωτικζσ φλάντηεσ, να εγκαταςτιςει, επί του αγωγοφ και μζςα ςε ειδικά φρεάτια, τα 
θλεκτρόδια που κα χρθςιμοποιιςει για τισ μετριςεισ διαφοράσ δυναμικοφ, να προβεί ςε αναλφςεισ 
χαρακτθριςτικϊν δειγμάτων του εδάφουσ και ςτισ απαραίτθτεσ μετριςεισ και με βάςθ τα ςτοιχεία, που κα 
ςυλλζξει, να υποβάλλει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία για ζγκριςθ πλιρθ Οριςτικι Μελζτθ και τα Σχζδια του 
απαιτοφμενου ςυςτιματοσ κακοδικισ προςταςίασ, ςυντεταγμζνθ από ζμπειρο μθχανικό, που ζχει εκπονιςει 
παρόμοιεσ μελζτεσ. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ παραπάνω μελζτθσ, ο Ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν καταςκευι του 
ςυςτιματοσ, χωρίσ καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Κακορίηεται ότι θ ποςότθτα του υλικοφ τθσ ανόδου πρζπει 
να είναι τόςθ όςθ απαιτείται για λειτουργία του ςυςτιματοσ επί δζκα (10) τουλάχιςτον χρόνια. Η παροχι 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ επιβαρφνει τον Κφριο του ζργου. 

Γ.9.5 Ρεριλαμβανόμενεσ εργαςίεσ και δαπάνεσ 

  Στθν τιμι μονάδοσ του Τιμολογίου, για τθν καταςκευι αγωγϊν από χαλυβδοςωλινεσ, περιλαμβάνονται οι 
δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι τουσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
τθσ μελζτθσ, κακϊσ και οι ζρευνεσ, μετριςεισ, θ μελζτθ και θ καταςκευι τθσ κακοδικισ προςταςίασ του 
αγωγοφ. 

Κατ’ ελάχιςτον, περιλαμβάνονται οι εξισ εργαςίεσ : 
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• Η προμικεια, ζλεγχοι και δοκιμζσ, μεταφορά ςτθν περιοχι των ζργων, αποκικευςθ και μεταφορά 
επιτόπου των ζργων των ςωλινων, των πάςθσ φφςεωσ ςυνδζςμων και των ειδικϊν χαλφβδινων τεμαχίων, 
του προβλεπόμενου τφπου και κλάςεωσ, που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του αγωγοφ 
(δεν περιλαμβάνονται ειδικά τεμάχια πζραν εκείνων, που χρθςιμοποιοφνται επί τθσ χάραξθσ του αγωγοφ). 
• Η κοπι των ςωλινων και, γενικϊσ, θ χρθςιμοποίθςθ, όπου απαιτείται, ςωλινων μικουσ μικρότερου του 
κανονικοφ ι θ κοπι για διαμόρφωςθ κλάςεων του αγωγοφ τθσ παραγράφου 5.9. 
• Η τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων, με τθν δθμιουργία φωλεϊν ςτα ςθμεία 
ςφνδεςθσ. 
• Γενικϊσ, τα ζργα απομάκρυνςθσ επιφανειακϊν και υπεδαφίων υδάτων. 
• Οι πρόςκετεσ εργαςίεσ και επιβαρφνςεισ για τθν καταςκευι αγωγοφ ςε δυςχερι εδάφθ μεγάλων, κατά 
μικοσ, κλίςεων, κ.λ.π., ωσ π.χ. για τον αγωγό πλιγματοσ. 
• Οι πάςθσ φφςεωσ δοκιμζσ για τθν παραλαβι των υλικϊν και οι πάςθσ φφςεωσ δοκιμαςίεσ των 
καταςκευαςκζντων αγωγϊν, περιλαμβανομζνων και όποιων προςωρινϊν καταςκευϊν (ςϊματα αγκφρωςθσ, 
κ.λ.π.) απαιτοφνται για τισ δοκιμαςίεσ. 
• Ο κακαριςμόσ των αγωγϊν και θ πλιρωςι τουσ με νερό, μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι των δοκιμϊν. 
• Η τοποκζτθςθ μονωτικϊν φλαντηϊν και θλεκτροδίων, ζρευνεσ, μετριςεισ, οριςτικι μελζτθ και καταςκευι 
κακοδικισ προςταςίασ του αγωγοφ. 

Γ.9.6 Επιμζτρθςθ - Ρλθρωμι 

  Η πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον, κατά τα ανωτζρω, επιμετροφμενο αρικμό μζτρων μικουσ αγωγϊν επί 
τθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδοσ του Τιμολογίου, περιλαμβανομζνου και του μικουσ των επί του αγωγοφ 
ενςωματωμζνων χαλφβδινων ι χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων (καμπφλων), που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αλλαγι κατεφκυνςθσ του αγωγοφ (ςε οριηοντιογραφία και κατά μικοσ τομι), όπωσ προβλζπεται ςτθ μελζτθ, 
κακϊσ επίςθσ και για απρόβλεπτεσ καταςτάςεισ, όπωσ θ παρζκκλιςθ εμποδίων πάςθσ φφςεωσ, που κα 
παρουςιαςτοφν κατά τθν εκςκαφι. 

  Η επιμζτρθςθ των χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων κα γίνει με βάςθ το πραγματικό βάροσ τουσ ςε 
χιλιόγραμμα, εφόςον αυτό βρίςκεται μζςα ςτα όρια αντοχισ, που κακορίηουν οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ 
(±8%) μετά από ηφγιςθ, για τα από αυτά εγκατεςτθμζνα, κατά τρόπο αποδεκτό. 

  Η πλθρωμι τουσ κα γίνει με το παραπάνω βάροσ τουσ, που κα επιμετρθκεί επί τθν αντίςτοιχθ τιμι του 
Τιμολογίου τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. Η πλθρωμι αυτι αποτελεί τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για 
τθν προμικεια των χαλυβδοςωλινων, τθν καταςκευι των χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων, τθν προςταςία 
τουσ από τθ διάβρωςθ, τθ διενζργεια των απαιτοφμενων ελζγχων και δοκιμϊν, των δαπανϊν ζκδοςθσ των 
ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν ελζγχου, τθν μεταφορά επιτόπου του ζργου, προςζγγιςθ, τα απαιτοφμενα 
εργατικά χζρια, εργαλεία και μθχανιματα. Ρεριλαμβάνει, επίςθσ, και κάκε άλλθ δαπάνθ, που δεν 
κατονομάηεται ρθτά, είναι όμωσ απαραίτθτθ για τθν πλιρθ τιρθςθ αυτισ τθσ προδιαγραφισ και τθν πλιρθ, 
ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

  Η προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ των απαραίτθτων μικροχλικϊν ςφνδεςθσ (ςφνδεςμοι, ελαςτικοί 
δακτφλιοι, ςτεγανωτικά παρεμβφςματα των ωτίδων, κοχλίεσ, περικόχλια, κ.λ.π.), κακϊσ και θ εργαςία 
ςφνδεςθσ των ειδικϊν τεμαχίων με το δίκτυο πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ, διότι οι ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν 
περιλθφκεί ςε άλλεσ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου. 

  Τα χαλφβδινα ειδικά τεμάχια, για τα οποία ζχει προβλεφκεί ιδιαίτεροσ τρόποσ επιμζτρθςθσ και πλθρωμισ, 
κα επιμετρθκοφν και κα πλθρωκοφν, όπωσ ορίηεται ςτα αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου. 
 
Γ.10. ΧΥΤΟΣΙΔΗΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

Γ.10.1 Αντικείμενο 

  Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά ςτθν ποιότθτα, τον ζλεγχο και τισ ποιοτικζσ δοκιμζσ, τθν προμικεια 
και τοποκζτθςθ χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων, που χρθςιμοποιοφνται ςε αγωγοφσ υπό πίεςθ ι ελεφκερθσ 
ροισ από αμιαντοτςιμζντο ι PVC για τθν μεταφορά πόςιμου νεροφ ι λυμάτων, κακϊσ και για τουσ 
ςυνδζςμουσ Gibault ι ειδικοφσ ςυνδζςμουσ (ενωτικά) για PVC. 

Γ.10.2 Ρεδίο Εφαρμογισ - Γενικοί όροι καταςκευισ 
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  Ειδικά τεμάχια από χυτοςιδθρά (καμπφλεσ, ταυ, ςυςτολζσ, ενωτικά, μοφφεσ, κ.λ.π. με ι χωρίσ ωτίδεσ) κα 
χρθςιμοποιοφνται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, δθλαδι ςφνδεςθ υφιςτάμενου με νζο αγωγό, καταςκευι 
αναμονισ και ςτθν αλλαγι κατεφκυνςθσ του αγωγοφ ςε οριηοντιογραφία και κατά μικοσ τομισ, κ.λ.π. 

  Θα ανταποκρίνονται, γενικά, ςε Ελλθνικά ι διεκνι πρότυπα, εφόςον υπάρχουν ωσ προσ τθν ποιότθτα του 
χυτοςιδιρου, τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τον τρόπο καταςκευισ. Αντίγραφα των προτφπων αυτϊν κα 
υποβάλλει ο Ανάδοχοσ ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, πριν από τθν παραγγελία των ειδικϊν τεμαχίων, 
προκειμζνου να εγκρικεί θ προμικεια και θ χριςθ τουσ. 

  Στθν περίπτωςθ που τα ειδικά τεμάχια δεν προδιαγράφονται από ιςχφοντα πρότυπα, επιτρζπεται να 
χρθςιμοποιθκοφν μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροφν 
τισ απαιτιςεισ του DIN 28500 και ζχουν καταςκευαςκεί από αναγνωριςμζνο εργοςτάςιο καταςκευισ τζτοιων 
ειδϊν. Η ςχετικι αίτθςθ του Αναδόχου για τθ χριςθ τουσ κα ςυνοδεφεται και από επίςθμουσ καταλόγουσ 
του εργοςταςίου, από τουσ οποίουσ κα προκφπτει ότι καταςκευάηονται ςε εμπορικι κλίμακα και κα 
προςδιορίηονται τα ακριβι τεχνικά χαρακτθριςτικά και θ αντοχι τουσ. 

  Γενικά, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ των χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10 
bar και τουλάχιςτον ίςθ με αυτι των ςωλινων, που προςαρμόηονται με τουσ ίδιουσ ςυντελεςτζσ αςφαλείασ. 

Ρριν από τθν προμικεια των ειδικϊν τεμαχίων, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει, ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, τα 
εξισ ςτοιχεία : 

- Ρίνακα των, προσ προμικεια, ειδικϊν τεμαχίων με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ, βάρθ, ποιότθτα 
χυτοςιδιρου, κ.λ.π. 
- Εργοςτάςιο καταςκευισ 
- Ρρότυπα και προδιαγραφζσ καταςκευισ και ποιότθτασ χυτοςιδιρου (Ελλθνικά, διεκνοφσ κφρουσ ι 
γνωςτϊν εργοςταςίων). 
  Μόνο μετά τθν ζγκριςθ του πίνακα από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, ο εργολάβοσ κα προμθκευτεί τα ειδικά 
τεμάχια και κα τα προςκομίςει ςτον τόπο των ζργων, αφοφ πρϊτα εκτελεςκοφν οι ςχετικοί ποιοτικοί 
ζλεγχοι. 

Γ.10.3 Ροιότθτα - Ζλεγχοι Αντοχισ - Διαδικαςία Ελζγχου & Αποδοχισ 

Γ.10.3.1 Ροιότθτα χυτοςιδιρου 

Ο χυτοςίδθροσ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτοσ και ςφμμορφοσ με τα οριηόμενα ςτθν Γερμανικι Ρροδιαγραφι 
DIN 1691, για τθν ποιότθτα GG20. 

Γ.10.3.2 Τρόποσ χφτευςθσ 

  Η χφτευςθ των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνει ςε τφπουσ από ειδικό καλό χϊμα χυτθρίου ι μεταλλικοφσ. Μετά 
τθ χφτευςθ, τα χυτοςιδθρά τεμάχια πρζπει να παρουςιάηουν επιφάνεια λεία, απαλλαγμζνθ από λζπια, 
φλφκταινεσ, ρωγμζσ, φυςαλίδεσ και κοιλότθτεσ από τον τφπο. Απαγορεφεται οποιαδιποτε εκ των υςτζρων 
με ξζνθ φλθ πλιρωςθ κοιλοτιτων, που τυχόν κα εμφανιςτοφν. Ο χυτοςίδθροσ κατά τθ κραφςθ του κα 
εμφανίηει ομοιογενι ςφςταςθ χωρίσ ρωγμζσ, φυςαλίδεσ ι ςκουριζσ, κα ζχει χρϊμα φαιό και κα είναι 
επιδεκτικόσ κατεργαςίασ με τθ λίμα και το κοπίδι. 

  Πλα τα ειδικά τεμάχια, μετά τθ χφτευςθ, κα ελζγχονται με ςφυροκόπθμα και κα κακορίηονται τελείωσ από 
κάκε ςκουριά. 

Γ.10.4 Ζλεγχοσ αντοχισ 

  Γενικά, κα εκτελοφνται οι δοκιμαςίεσ, που προβλζπονται από τα DIN 50108, 50109 και 50110, ςε 
ςυνδυαςμό με τα DIN 28500 και 1691. Ο ζλεγχοσ τθσ ςκλθρότθτασ κα γίνεται κατά DIN 50331, ςτα 
υπολείμματα των δοκιμίων, που κα χρθςιμοποιθκοφν για τον ζλεγχο τθσ αντοχισ ςε εφελκυςμό. Η 
ςκλθρότθτα κατά BRINELL HB30/5 ςτο μζςο τθσ κάκετθσ τομισ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 215 BRINELL. 
Πλα τα ειδικά τεμάχια (εάν είναι δυνατόν πριν από τθν βαφι τουσ με τθν προςτατευτικι επικάλυψθ, εάν το 
επιτρζπει θ ροι τθσ παραγωγισ ςτο εργοςτάςιο) κα ελζγχονται κατά DIN 50104 ςε εςωτερικι υδραυλικι 
πίεςθ ίςθ με 16 atm για χρόνο, τουλάχιςτον, 15 δευτερολζπτων.  Πλοι οι ζλεγχοι αντοχισ κα γίνουν με 
μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου. Η διαδικαςία ελζγχου κα είναι απόλυτα ςφμμορφθ προσ τισ παραπάνω 
πρότυπεσ προδιαγραφζσ, τόςο από άποψθ μεκόδου δειγματολθψίασ και αρικμοφ δειγμάτων, όςο και από 
άποψθ είδουσ δοκιμαςιϊν και αποτελεςμάτων τουσ. 
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  Υλικά, που δεν πλθροφν τουσ όρουσ των παραπάνω Ρροδιαγραφϊν, δεν γίνονται δεκτά για αποςτολι ςτο 
εργοτάξιο. Η αποδοχι των υλικϊν ςτο εργοςτάςιο δεν προδικάηει τθν τελικι παραλαβι των εγκατεςτθμζνων 
ςωλθνϊςεων ςτον τόπο των ζργων. 

  Στθν περίπτωςθ που, για οποιοδιποτε λόγο, κα γεννθκεί αμφιβολία ωσ προσ τα αποτελζςματα των 
δοκιμαςιϊν ςτο εργοςτάςιο, θ Διευκφνουςα Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει να εκτελεςκοφν, με μζριμνα και 
δαπάνεσ του Αναδόχου, πρόςκετεσ ςποραδικζσ δοκιμζσ ςε υλικά από τα μεταφερόμενα ςτο εργοτάξιο, που 
κα διενεργθκοφν ςτο εργαςτιριο αντοχισ υλικϊν του Ε.Μ.Ρ. ι ςε άλλο αναγνωριςμζνο εργαςτιριο αντοχισ 
τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Αν τα αποτελζςματα των ςποραδικϊν αυτϊν δοκιμϊν δεν κα αποδειχκοφν 
ικανοποιθτικά, δφναται να ηθτθκεί επανάλθψθ τθσ λεπτομεροφσ διαδικαςίασ δοκιμϊν, ςε ζτοιμα υλικά, ςε 
αναγνωριςμζνο εργαςτιριο τθσ εκλογισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

  Πλα τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν τθν ζνδειξθ του τφπου του υλικοφ και τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου και 
πίεςθσ. 

Γ.10.5 Διαμόρφωςθ άκρων 

 Τα άκρα των ειδικϊν τεμαχίων κα διαμορφωκοφν ανάλογα με τουσ ςωλινεσ για τουσ οποίουσ προορίηονται, 
ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφνδεςι τουσ με αυτοφσ με τθ χρθςιμοποίθςθ των ίδιων μζςων ςφνδεςθσ. 

Γ.10.6 Επιμζτρθςθ – Ρλθρωμι 

Η επιμζτρθςθ των χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων κα γίνει με βάςθ το πραγματικό βάροσ τουσ ςε 
χιλιόγραμμα, εφόςον αυτό βρίςκεται μζςα ςτα όρια αντοχισ, που κακορίηουν οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ 
(±8%) μετά από ηφγιςθ, για τα από αυτά εγκατεςτθμζνα, κατά τρόπο αποδεκτό. Η πλθρωμι τουσ κα γίνει με 
το παραπάνω βάροσ τουσ, που κα επιμετρθκεί επί τθν αντίςτοιχθ τιμι του Τιμολογίου τθσ εγκεκριμζνθσ 
μελζτθσ. Η πλθρωμι αυτι αποτελεί τθν πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν προμικεια των ειδικϊν 
τεμαχίων, τθ διενζργεια των απαιτοφμενων ελζγχων και δοκιμϊν, των δαπανϊν ζκδοςθσ των ςχετικϊν 
πιςτοποιθτικϊν ελζγχου, τθν μεταφορά επιτόπου του ζργου, προςζγγιςθ, τα απαιτοφμενα εργατικά χζρια 
και μθχανιματα. Ρεριλαμβάνει, επίςθσ, και κάκε άλλθ δαπάνθ, που δεν κατονομάηεται ρθτά, είναι όμωσ 
απαραίτθτθ για τθν πλιρθ τιρθςθ αυτισ τθσ προδιαγραφισ και τθν πλιρθ, ζντεχνθ και εμπρόκεςμθ 
εκτζλεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

  Η προμικεια, μεταφορά και τοποκζτθςθ των απαραίτθτων μικροχλικϊν ςφνδεςθσ (ςφνδεςμοι, ελαςτικοί 
δακτφλιοι, ςτεγανωτικά παρεμβφςματα των ωτίδων, κοχλίεσ, περικόχλια, κ.λ.π.), κακϊσ και θ εργαςία 
ςφνδεςθσ των ειδικϊν τεμαχίων με το δίκτυο πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ, διότι οι ςχετικζσ δαπάνεσ ζχουν 
περιλθφκεί ςε άλλεσ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου. 

  Τα χυτοςιδθρά τεμάχια, για τα οποία ζχει προβλεφκεί ιδιαίτεροσ τρόποσ επιμζτρθςθσ και πλθρωμισ, κα 
επιμετρθκοφν και κα πλθρωκοφν, όπωσ ορίηεται ςτα αντίςτοιχα άρκρα του Τιμολογίου. 
 
Γ.11. ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΕΥΣΗΣ 

Γ.11.1 Αντικείμενο 

  Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ των κάκε είδουσ εξαρτθμάτων και 
ςυςκευϊν αςφαλείασ (δικλείδων, αερεξαγωγϊν, βαλβίδων αντεπιςτροφισ πολυτριτων, κ.λ.π.) αγωγϊν 
φδρευςθσ. 

Γ.11.2 Γ ε ν ι κ ά 

  Πλεσ οι ςυςκευζσ και τα εξαρτιματα πρζπει να προζρχονται από διεκνϊσ αναγνωριςμζνα εργοςτάςια και 
να είναι κατάλλθλεσ για να χρθςιμοποιθκοφν ςε αγωγοφσ πόςιμου ι ακάκαρτου νεροφ, κατά περίπτωςθ. Η 
χρθςιμοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ Επιβλζπουςασ 
Υπθρεςίασ. Γι’ αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν από τθν προμικειά τουσ, να προςκομίςει από το 
εργοςτάςιο, για κάκε ςυςκευι που προτείνει τθ χριςθ τθσ, καταρχιν, τα εξισ ςτοιχεία : 
• Ρεριγραφι των υλικϊν από τα οποία είναι καταςκευαςμζνθ 
• Αναφορά των "αποδεκτϊν" επίςθμων προτφπων, ςφμφωνα με τα οποία ζχει καταςκευαςκεί θ ςυςκευι ι 
το εξάρτθμα και τα επιμζρουσ τμιματά τουσ. 
• Οδθγίεσ για τθν τοποκζτθςθ και λειτουργία τουσ 
• Οδθγίεσ για τον τρόπο δοκιμισ και πιςτοποιθτικά ελζγχου του εργοςταςίου καταςκευισ 

  Τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να υποβλθκοφν και μεταφραςμζνα ςτα Ελλθνικά, ςε περίλθψθ. 
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  Η ενςωμάτωςθ των ςυςκευϊν ςτο ζργο επιτρζπεται μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ 
και αφοφ προςκομιςκοφν τα παραπάνω ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ προμθκευτεί ι τοποκετιςει 
ςυςκευζσ χωρίσ να τισ ζχει εγκρίνει, προθγουμζνωσ, θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία, δεν δικαιοφται αποηθμίωςθ 
μζχρι τθν ζγκριςθ. Στθν περίπτωςθ που αυτζσ δεν εγκρικοφν τελικά, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τισ 
αποξθλϊςει, αν τισ ζχει τοποκετιςει και να τισ αποςφρει από τθν περιοχι του ζργου, χωρίσ αποηθμίωςθ. 

  Κάκε ςυςκευι ι εξάρτθμα πρζπει να ςυνοδεφεται από τισ εξισ πλθροφορίεσ: 

α) Τφποσ ςυςκευισ 
β) Ονομαςτικι διάμετροσ 
γ) Τφποσ και διάςταςθ ωτίδων, ςυναρμολόγθςθσ με τουσ αγωγοφσ του δικτφου. 
δ) Υλικά καταςκευισ των διαφόρων τμθμάτων τθσ, των μζςων ςφνδεςθσ (κοχλιϊν, κ.λ.π.), ςτεγανότθτασ και 
αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ. 
ε) Επιτρεπόμενεσ κζςεισ τοποκζτθςθσ (ςε ςχζςθ με τον αγωγό, οριηόντια ι κατακόρυφα, υπό το ζδαφοσ ι ςε 
φρεάτιο). 
ςτ) Κατεφκυνςθ ανοίγματοσ - κλειςίματοσ. 
η) Εάν επιτρζπεται θ χριςθ τουσ για μεταφορά πόςιμου νεροφ και μζχρι ποια κερμοκραςία. 
θ) Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ. 
κ) Μζγιςτθ διαφορικι πίεςθ λειτουργίασ (με κλειςτό διάφραγμα), όπου αυτό επιβάλλεται από το είδοσ τθσ 
ςυςκευισ. 
ι) Μζγιςτθ διερχόμενθ παροχι και αντίςτοιχεσ απϊλειεσ φορτίου (ι αντίςτοιχο διάγραμμα διερχόμενθσ 
παροχισ - απϊλειασ φορτίου). 

  Oι ςυςκευζσ πρζπει να ζχουν καταςκευαςτεί από υλικά τθσ απαιτοφμενθσ, κάκε φορά, μθχανικισ αντοχισ, 
να παρουςιάηουν πλιρθ ςτεγανότθτα, να είναι γενικά ανκεκτικζσ και κατάλλθλεσ, κατά περίπτωςθ, για να 
χρθςιμοποιθκοφν ςε επαφι με πόςιμο νερό ι λφματα. Γενικά, ο τφποσ και τα υλικά καταςκευισ των 
ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων, που κα προτακοφν για χριςθ, πρζπει να ζχουν τφχει ευρείασ εφαρμογισ, ςε 
ανάλογεσ περιπτϊςεισ. 

  Οι πιζςεισ λειτουργίασ, ςτισ οποίεσ πρζπει να ανταποκρίνονται, κακορίηονται ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ. 
  Ρριν από τθ ςυναρμολόγθςι τουσ ςτο εργοςτάςιο κα εφαρμόηεται ςτα επιμζρουσ τμιματα, εςωτερικά και 
εξωτερικά, μια αντιδιαβρωτικι, προςτατευτικι επζνδυςθ, με μεγάλθ πρόςφυςθ, που δεν αποκολλάται ι κα 
απολεπίηεται. Εάν οι ςυςκευζσ πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςε αγωγοφσ πόςιμου νεροφ, θ προςταςία 
αυτι πρζπει να είναι ακίνδυνθ για τθν υγεία των καταναλωτϊν και να μθν προςδίνει ςτο νερό γεφςθ, οςμι ι 
άρωμα. Τα επιμζρουσ τμιματα πρζπει να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με υλικά, που δεν οξειδϊνονται 
(ανοξείδωτοσ χάλυβασ, ορείχαλκοσ, κ.λ.π.). 

  Κάκε ςυςκευι ελζγχεται ςυςτθματικά ςε υδραυλικι πίεςθ, ωσ εξισ, πριν από τθν εγκατάςταςθ : 

α) Δοκιμι αντοχισ ςε πίεςθ μεγαλφτερθ κατά 50% από τθ μεγίςτθ πίεςθ λειτουργίασ. 
β) Δοκιμι ςτεγανότθτασ ςε πίεςθ μεγαλφτερθ κατά 10% από τθ μεγίςτθ πίεςθ λειτουργίασ με ανοιχτά και 
κλειςτά τυχόν υφιςτάμενα διαφράγματα, όπου αυτό επιβάλλεται από το είδοσ τθσ ςυςκευισ (π.χ. δικλείδεσ). 
γ) Δοκιμζσ κα γίνουν και μετά τθν εγκατάςταςι τουσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι, που κα 
ζχουν εγκρικεί πριν από τθν προμικειά τουσ. 
δ) Κατά τθ δοκιμαςία, δεν πρζπει να παρουςιαςτοφν διαρροζσ ι εφιδρϊςεισ. 

  Τεμάχια, που θ δοκιμαςία τουσ δεν κα είναι επιτυχθμζνθ, απορρίπτονται. 

  Η δοκιμαςία ςτο εργοςτάςιο γίνεται ενϊπιον εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου του Εργοδότθ, πριν από τθν 
εφαρμογι τθσ αντιδιαβρωτικισ επζνδυςθσ, που εκδίδει και υπογράφει και το ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ελζγχου. 

  Οι ςυςκευζσ, γενικά, κα καταλιγουν ςτα άκρα ςε ωτίδεσ (φλάντηεσ). Οι φλάντηεσ κα πρζπει να ζχουν 
καταςκευαςκεί με βάςθ ≪αποδεκτά≫ πρότυπα και να εναρμονίηονται με τισ φλάντηεσ των ειδικϊν τεμαχίων, 
με τα οποία κα ςυνδεκοφν. Εντοιχιηόμενεσ ςυςκευζσ κα φζρουν κατάλλθλα μεταλλικά ςτοιχεία για να 
εντοιχιςτοφν ςτο ςκυρόδεμα των δομικϊν μερϊν τθσ καταςκευισ. 

  Τισ ςυςκευζσ κα ςυνοδεφουν όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα χειριςμοφ και ςτερζωςθσ, κεφαλζσ και 
επιμθκφνςεισ βάκτρων, χειροςτρόφαλοι, πλωτιρεσ, μθχανιςμοί χειριςμϊν, αντίβαρα, πλαίςια εντοιχιςμοφ, 
κ.λ.π. 

Γ.11.3 Ειδικά χαρακτθριςτικά ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων 
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  Γενικά, οι ςυςκευζσ και τα εξαρτιματα, εκτόσ εάν κακορίηεται αλλιϊσ ςτο Τιμολόγιο, πρζπει να διακζτουν, 
κατ’ είδοσ, τα εξισ χαρακτθριςτικά ςτοιχεία: 

Γ.11.3.1 Δικλείδεσ 

  Το ςϊμα των δικλείδων κα είναι, κατά περίπτωςθ, από χυτοςίδθρο. Το βάκτρο τουσ και οι κοχλιοφόροι ιλοι 
ςυναρμολόγθςθσ των διαφόρων μερϊν τουσ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα κλείνουν με δεξιόςτροφο 
χειριςμό του βάκτρου και κα μποροφν να λειτουργιςουν ςε κατακόρυφθ ι οριηόντια κζςθ. Ο χειριςμόσ τουσ 
κα πρζπει να γίνεται, ανάλογα με τθν διάμετρο, τθν μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ και τθν μζγιςτθ διαφορικι 
πίεςθ, από ζναν μόνο άνκρωπο, με ζναν από τουσ εξισ τρόπουσ : 

- Με χειροςτρόφαλο ι μοχλό 
- Με χειροςτρόφαλο ι μοχλό με τθν παρεμβολι υποπολλαπλαςιαςτικοφ μθχανιςμοφ 
- Με θλεκτρικι κίνθςθ 
- Με πνευματικι κίνθςθ 
- Με υδραυλικι κίνθςθ 

  Εάν ο τρόποσ χειριςμοφ δεν περιγράφεται ςτθ μελζτθ, προτείνεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από τθν 
Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

Γ.11.3.2 Δικλείδεσ με ςφρτθ 

  Οι βάνεσ προορίηονται για πόςιμο νερό και για τοποκζτθςθ εντόσ φρεατίου ι εντόσ εδάφουσ, με χειριςμό 
με ειδικό κλειδί μζςω φρεατίου βάνασ. Οι βάνεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 
5996-1984 (Ε), κατθγορία Α με ελαςτικι ζμφραξθ. (Συμβολιςμόσ GATE VALVE ISO 5996 45 DN PN NA1). Το 
ςϊμα και το κάλυμμα κα είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτου τουλάχιςτον GGG-
40 κατά DIN 1693 ι 400-12 κατά ISO 1083-76 για PN 10 atm. Τα ςϊματα και καλφμματα των βανϊν, μετά τθ 
χφτευςθ, πρζπει να παρουςιάηουν λεία επιφάνεια, χωρίσ λζπια, εξογκϊματα, κοιλότθτεσ από τθν άμμο και 
οποιαδιποτε άλλα ελαττϊματα ι αςτοχίεσ χυτθρίου. Απαγορεφεται πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με 
ξζνθ φλθ. 
  Δεν κα γίνει εξωτερικι επάλειψθ των βανϊν, αν δεν προθγθκεί κακαριςμόσ και απαλλαγι από ςκουριά, 
κακϊσ και αν δεν ζχει γίνει επικεϊρθςθ από τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, εφόςον 
ηθτθκεί. Τα ςϊματα των δικλείδων, μετά από αμμοβολι SAE2 κα επιςτρωκοφν εςωτερικά και εξωτερικά με 
υπόςτρωμα (PRIMER) ψευδαργφρου, πάχουσ 50 μm. Κατόπιν, κα βαφοφν εξωτερικϊσ με δφο ςτρϊςεισ 
αντιδιαβρωτικοφ χρϊματοσ, υψθλισ αντοχισ, για υπόγεια χριςθ, π.χ. εποξειδικι βαφι, πολυουρεκάνθ, 
λικανκρακόπιςςα εποξεικισ βάςεωσ, RILSAN NYLON 11 ι ιςοδφναμο υλικό, με ςυνολικό πάχοσ όλων των 
ςτρϊςεων, τουλάχιςτον 300 μm. Εςωτερικϊσ, το ςυνολικό πάχοσ βαφισ ωσ άνω κα είναι τουλάχιςτον 200 
μm. Η ςφνδεςθ ςϊματοσ και καλφμματοσ κα γίνεται με φλάντηεσ και κοχλίεσ από ανοξείδωτο χάλυβα 
ελάχιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε χρϊμιο 11,5%. 

  Οι κοχλίεσ, περικόχλια και ροδζλεσ, που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε οποιοδιποτε μζροσ τθσ βάνασ, κα είναι 
καταςκευαςμζνα από το πιο πάνω υλικό (11,5% τουλάχιςτον). Μεταξφ των φλαντηϊν ςϊματοσ και 
καλφμματοσ κα υπάρχει ελαςτικό παρζμβυςμα τουλάχιςτον από NITRILE RUBBER GRADE T και BS 2494 ι 
ιςοδφναμο υλικό. Θα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ κατάλλθλθσ εξωτερικισ διαμόρφωςθσ τθσ καμπάνασ 
(καλφμματοσ) για τοποκζτθςθ οδθγοφ προςτατευτικοφ ςωλινοσ (PROTECTION TUBE). 

  Οι βάνεσ κα είναι μθ ανυψοφμενου βάκτρου. Το βάκτρο κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα 
με ελάχιςτθ περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο 11,5%. Η βάνα κα κλείνει όταν το βάκτρο επιςτρζφεται δεξιόςτροφα. 
Η ςτεγανοποίθςθ του βάκτρου κα επιτυγχάνεται με δακτυλίου ORINGS, υψθλισ αντοχισ ςε διάβρωςθ και 
κατάλλθλουσ για ςτεγανότθτα ςε κερμοκραςίεσ μζχρι 60 βακμοφσ Κελςίου ι άλλο ιςοδφναμο τρόπο 
ςτεγανοποίθςθσ, που κα εγκρικεί από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν απαιτείται 
ςφςφιξθ για τθν επίτευξθ ςτεγάνωςθσ. 

  Η καταςκευι του βάκτρου κα εξαςφαλίηει τα παρακάτω : 

α) Απόλυτα λεία επιφάνεια επαφισ βάκτρου και διάταξθσ ςτεγάνωςθσ. 
β) Αντικατάςταςθ βάκτρου και διάταξθ ςτεγάνωςθσ χωρίσ να απαιτείται αποςυναρμολόγθςθ του κυρίωσ 
καλφμματοσ (καμπάνα) από το ςϊμα τθσ βάνασ. Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) κα είναι 
καταςκευαςμζνο από κράμα χαλκοφ υψθλισ αντοχισ (π.χ. φωςφοροφχο ορείχαλκο) ι ανοξείδωτο χάλυβα, 
κα πρζπει να υπάρχει διάταξθ ςτερζωςθσ του περικόχλιου ςτον ςφρτθ, ϊςτε μετά τθν αφαίρεςθ του 
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βάκτρου να παραμζνει ςτθ κζςθ του και τα διάκενα μεταξφ ςφρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιςτα 
δυνατά. 

  Ο ςφρτθσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ για Ν 10 atm από χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτου τουλάχιςτον 
GGG 40 κατά DIN 1693 ι 400-12 κατά ISO 1083-76, κα είναι αδιαίρετοσ και κα είναι επικαλυμμζνοσ με 
ςυνκετικό ελαςτικό υψθλισ αντοχισ τουλάχιςτον NITRILE RUBBER GRADE T, κατά BS 2494 ι ιςοδφναμο 
κατάλλθλο για πόςιμο νερό, ϊςτε να επιτυγχάνεται ελαςτικι ζμφραξθ (RESILLIENT SEATING). Η κίνθςθ του 
ςφρτου κα πρζπει να γίνεται μζςα ςε πλευρικοφσ οδθγοφσ ςτο χϊμα τθσ βάνασ. 

  Το μικοσ των βανϊν κα είναι ςφμφωνο με το πρότυπο ISO 5752 ςειρά 14 (μικροφ μικουσ) ι 15 (μεγάλου 
μικουσ) και τουσ πίνακεσ 2 και 3 του προτφπου ISO 5995-1984 (E). To ςϊμα των βανϊν κα ζχει και ςτα δφο 
άκρα φλάντηεσ διαςτάςεων ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του προτφπου ISO 5996 - 1984 (E) ι πρότυπο DIN 
2501.1. Το ςϊμα τθσ βάνασ κα ζχει υποχρεωτικά ενδείξεισ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για τθν 
ονομαςτικι διάμετρο (DΝ) και πίεςθ (Ν), ζνδειξθ για το υλικό του ςϊματοσ, ςιμα ι επωνυμία 
καταςκευαςτοφ και αρικμό παραγωγισ τθσ βάνασ. Ο αρικμόσ παραγωγισ μπορεί να είναι γραμμζνοσ ςε 
πρόςκετθ κατάλλθλθ μεταλλικι πινακίδα, ςτακερά ςτερεωμζνθ ςτο ςϊμα τθσ βάνασ. 

Οι βάνεσ κα ζχουν ςτο πάνω άκρο του βάκτρου κεφαλι ςχιματοσ κόλουρθσ πυραμίδασ με τετράγωνεσ 
βάςεισ 40x40 και 50x50 mm, ωφζλιμου μικουσ 50 mm τουλάχιςτον, προςαρμοςμζνθ και ςτερεωμζνθ με 
αςφαλτικό κοχλία ςτο άκρο του βάκτρου. Η τετράγωνθ αυτι κεφαλι τοποκετείται για να είναι δυνατι θ 
λειτουργία τθσ βάνασ με τα υπάρχοντα κλειδιά χειριςμοφ των βανϊν. 
  Οι βάνεσ, όταν είναι ανοιχτζσ, κα πρζπει να ελευκερϊνουν πλιρωσ διατομι, που αντιςτοιχεί ςτθν 
ονομαςτικι του διάμετρο και να ζχουν εςωτερικά κατάλλθλθ διαμόρφωςθ, απαλλαγμζνθ εγκοπϊν, κ.λ.π. 
ςτο κάτω μζροσ, ϊςτε να αποτρζπεται ενδεχόμενθ επικάκιςθ φερτϊν (π.χ. χαλίκι), που κα κακιςτά 
προβλθματικι τθν ςτεγανότθτα κατά το κλείςιμο τθσ βάνασ. Οι βάνεσ κα είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ, 
ϊςτε, ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ επιςκευισ, το κυρίωσ μζροσ τθσ βάνασ δεν κα αποςυνδζεται από τθν 
ςωλινωςθ και κα επιτρζπεται θ αντικατάςταςθ του άνω τμιματοσ, ςφρτθ, βάκτρου, κ.λ.π. 

Γ.11.3.3 Δικλείδεσ πεταλοφδασ 

  Οι βάνεσ προορίηονται για πόςιμο νερό. Ο χειριςμόσ τουσ κα γίνεται με καςτάνια (ενδιάμεςων κζςεων) και 
κα τοποκετθκοφν εντόσ φρεατίων. Οι βάνεσ πεταλοφδασ κα είναι καταςκευαςμζνεσ, ςφμφωνα με το 
πρότυπο DIN 3202 και ISO 5752.Το ςϊμα και ο δίςκοσ τουσ κα είναι καταςκευαςμζνα από χυτοςίδθρο 
ςφαιροειδοφσ γραφίτου GGG 40 κατά DIN 1693 ι 400-12 κατά ISO 1083-76 για Ν 10 atm. Θα φζρουν 
επικάλυψθ RILSAN, ζδρα βαλβίδασ από ελαςτομερζσ EPDM (κερμοκραςιακά όρια μζχρι 120 βακμοφσ 
Κελςίου). Ο άξονασ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AIS1 420 (13% CR). 

  Το ςϊμα τθσ βάνασ κα ζχει υποχρεωτικά ενδείξεισ, ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για τθν ονομαςτικι 
διάμετρο (DN) και πίεςθ (Ν), ζνδειξθ για το υλικό του ςϊματοσ, ςιμα ι επωνυμία καταςκευαςτοφ και 
αρικμό παραγωγισ τθσ βάνασ. Ο αρικμόσ παραγωγισ μπορεί να είναι γραμμζνοσ ςε πρόςκετθ κατάλλθλθ 
μεταλλικι πινακίδα, ςτακερά ςτερεωμζνθ ςτο ςϊμα τθσ βάνασ. 

Γ.11.3.4 Ωτίδεσ (φλάντηεσ) 

  Η παρακάτω Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά ςτθν προμικεια των ωτίδων (φλαντηϊν) για τθν ςφνδεςθ των 
δικλείδων με τα εκατζρωκεν τμιματα του αγωγοφ. 

  Οι ωτίδεσ κα καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τα ςχζδια των δικλείδων. Οι διάμετροι και αποςτάςεισ των 
οπϊν των κοχλιϊν πρζπει να είναι ακριβείσ, ϊςτε οι οπζσ να αντιςτοιχοφν ςε οποιαδιποτε κζςθ, όπωσ και 
να τοποκετθκοφν οι ωτίδεσ μεταξφ τουσ. Ρρζπει να λαμβάνεται ιδιαίτερθ φροντίδα τθν επιπεδότθτά τουσ. Το 
υλικό των ωτίδων κα είναι χάλυβασ ποιότθτασ St 37.2 κατά DIN 1710, κατά τα λοιπά ιςχφουν οι γερμανικζσ 
προδιαγραφζσ DIN 2632, 2633, 2634 και 2635. 

  Οι βάνεσ, ειδικά, κα δοκιμαςκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ: 

• του προτφπου ISO 5208/1982 ςε υδραυλικι πίεςθ, ςε πίεςθ δοκιμισ 1,5 φορά μεγαλφτερθ τθσ μεγίςτθσ 
πίεςθσ λειτουργίασ τουσ 
• του προτφπου ISO 5208/1982 παράγραφοσ 4.3 για ζλεγχο ςτεγανότθτασ (SEAT TEST) ςε πίεςθ 1,10 φορζσ 
τθν Ν. Κατά τθ διάρκεια του χρόνου δοκιμισ δεν πρζπει να εμφανιςκεί καμία διαρροι (RATE 3). Η δοκιμι 
κα γίνει κατά τισ δφο φορζσ λειτουργίασ. 
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  Η ποιότθτα του χυτοςιδιρου κα εξαςφαλίηεται κατά τθν κρίςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, με κατάκεςθ 
πιςτοποιθτικοφ δοκιμϊν αναγνωριςμζνου Ινςτιτοφτου Δοκιμϊν. Οι δοκιμζσ κα γίνονται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα από τα γερμανικά πρότυπα DIN 50109 και DIN 50110. 

Γ.11.3.5 Βαλβίδεσ ειςαγωγισ και εξαγωγισ αζρα (αερεξαγωγοί). 

  Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ κα πρζπει να ανικουν ςε μία από τισ εξισ δφο κατθγορίεσ : 

Γ.11.3.5.1 Ρολλαπλισ ενζργειασ 

  Επιτρζπουν τθν απομάκρυνςθ του αζρα, που ςυγκεντρϊνεται ςτα υψθλά ςθμεία των ςωλθνϊςεων και τθν 
ειςαγωγι αζρα κατά τθν εκκζνωςθ του δικτφου ι τισ μεταβολζσ τθσ κατάςταςθσ ροισ. 

Γ.11.3.5.2 Απλισ ενζργειασ 

  Επιτρζπουν τθν απομάκρυνςθ του αζρα που ςυγκεντρϊνεται ςτα υψθλά ςθμεία των ςωλθνϊςεων. Το 
ςϊμα των βαλβίδων κα είναι από χυτοςίδθρο αρίςτθσ ποιότθτοσ, οι ςυνδετιριοι κοχλίεσ των διαφόρων 
τμθμάτων τουσ από ανοξείδωτο ι επικαδμιωμζνο χάλυβα και οι πλωτιρεσ από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ορείχαλκο ι χάλυβα περιβεβλθμζνο με ελαςτομερζσ υλικό, για να προςτατεφεται από τθν οξείδωςθ. Στθ 
ςυςκευι κα υπάρχει ενςωματωμζνθ διάταξθ διακοπισ τθσ ροισ προσ τθ βαλβίδα, που κα χειρίηεται από τθ 
βάςθ ι τθν κορυφι τθσ βαλβίδασ. 

  Οι βαλβίδεσ κα πρζπει να είναι αρκετά ευπακείσ, ϊςτε να επιτρζπουν τθν αςφαλι διοχζτευςθ του 
ειςερχόμενου ι εξερχόμενου αζρα ςτα υψθλά ςθμεία των αγωγϊν. Συγχρόνωσ, να είναι κατάλλθλεσ για τθν 
απαγωγι του αζρα, που βρίςκεται μζςα ςτισ ςωλθνϊςεισ κατά τθν πλθρωμι του δικτφου, ςε χρονικό 
διάςτθμα μικρότερο των (8) ωρϊν, με πίεςθ μικρότερθ των 0,3 kg/cm2, με τρόπο που να μθν 
δθμιουργοφνται υπερπιζςεισ, υδραυλικά πλιγματα, κραδαςμοί ι άλλεσ οχλιςεισ. Επίςθσ, πρζπει να 
εξαςφαλίηουν τθν είςοδο επαρκϊν ποςοτιτων αζρα μζςα ςτο δίκτυο, ϊςτε να διευκολφνεται θ εκκζνωςθ 
των ςωλθνϊςεων, χωρίσ να δθμιουργοφνται υποπιζςεισ. Τα υλικά καταςκευισ τουσ κα είναι τζτοια, που να 
αποκλείουν βλάβεσ από ςκουριά ςε κινθτά μζρθ και οδθγοφσ και να εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανότθτα, 
εφόςον δεν είναι ανοιχτζσ για να απομακρυνκεί ο αζρασ. 
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