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1. Ανηικείμενο 

 

 Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο είλαη ε εθρέξζσζε, εθξίδσζε θαη 

αθαίξεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζηξώζεο θπηηθήο γήο ζηηο δώλεο ή/θαη ζηηο εθηάζεηο θαηάιεςεο 

ησλ πξνο θαηαζθεπή έξγσλ (π.ρ. δεμακελέο, ηάθξνη, επηρώκαηα, δηώξπγεο, νρεηνί, 

αληιηνζηάζηα, ή άιιν ηερληθό έξγν πάζεο θύζεο). 

 

2. Ιζτύοσζες Προδιαγραθές 

 

 Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή ηζρύεη ε Πξόηππε Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή ΦΙ ηνπ Υπνπξγείνπ Δεκνζίσλ Έξγσλ.  Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηζρύνπλ ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 

3. Εκτέρζωζη - εκρίζωζη 

 

 Οη δώλεο ή/θαη νη εθηάζεηο θαηάιεςεο ησλ πξνο θαηαζθεπή έξγσλ ζα θαζαξηζηνύλ 

από όια ηα δέλδξα, ζάκλνπο, απνξξίκαηα θαη κηθξνθαηαζθεπέο.  Γηα ηελ δηάζεζε ησλ 

πξντόλησλ εθρέξζσζεο ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο παξνύζαο Τερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο. 

 

 Η επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζηα όξηα έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, ζεκειίσλ ηερληθώλ 

έξγσλ, θιπ. ζα θαζαξηζζεί από ρνληξέο ξίδεο δέλδξσλ ή ζάκλσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ από 

ηελ επηθάλεηα έδξαζεο κέρξη βάζνο 0,60 κ.  Σηελ πεξίπησζε απηή, νη νπέο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνύλ ζηελ επηθάλεηα έδξαζεο ζα πιεξσζνύλ κε θαηάιιειν πιηθό (ρσξίο νξγαληθά 

θαη κεγάιεο πέηξεο) πνπ ζα ζπκπηεζηεί, ώζηε λα παξνπζηάδεη ηνλ ίδην βαζκό ζπκπύθλσζεο 

κε ην γεηηνληθό έδαθνο. 

 

4. Αθαίρεζη επιθανειακής ζηρώζης θσηικής γης 

  

 Από ηηο επηθάλεηεο ησλ δσλώλ ή/θαη ησλ εθηάζεσλ θαηάιεςεο ησλ πξνο θαηαζθεπή 

έξγσλ ζα αθαηξεζεί ε επηθαλεηαθή ζηξώζε θπηηθήο γήο ζε βάζνο ην ιηγόηεξν 0,20 κ. ή 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. Γηα ηελ δηάζεζε ησλ πξντόλησλ 

αθαίξεζεο θπηηθήο γήο ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο παξνύζαο Τερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο. 

 

 Σε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ε θπηηθή γή ζην Έξγν, ζα 

θνξην-εθθνξηώλεηαη θαη ζα ηνπνζεηείηαη πξνζσξηλά ζε ρώξνπο όπνπ ζα πξνζηαηεύεηαη, όζν 

είλαη δπλαηόλ, από ηε ζθόλε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηε ξνή νκβξίσλ πδάησλ.  Οη πξνζσξηλνί 

ρώξνη απνζήθεπζεο ηεο θπηηθήο γήο πξέπεη λα πξνηαζνύλ από ηνλ Αλάδνρν θαη λα εγθξηζνύλ 

από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

5. Προζηαζία θσηών 

 

 Δέλδξα ή ζάκλνη πνπ ηπρόλ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία, ζα 

πξνζηαηεπηνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ηεο παξνύζαο Τερληθήο 

Πξνδηαγξαθή αιιά θαη θαζ'όιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

   
 

101_v0001_EΚΥΕΡΩΗ ΕΚΡΘΖΩΗ ΚΑΘ ΑΦΑΘΡΕΗ ΕΠΘΦΑΝΕΘΑΚΗ ΣΡΩΗ ΦΤΣΘΚΗ ΓΗ  

1 Θανοςαπίος 2013  Σ.Π. 101 

3 

6. Διάθεζη προϊόνηων εκτέρζωζης, εκρίζωζης και αθαίρεζης επιθανειακής 

ζηρώζης θσηικής γης 

 

 Τα πξντόληα ηεο εθρέξζσζεο, εθξίδσζεο, θαη αθαίξεζεο επηθαλεηαθήο ζηξώζεο 

θπηηθήο γήο ζα θνξησζνύλ, ζα κεηαθεξζνύλ ζε νπνηαζδήπνηε απόζηαζε, ζα εθθνξησζνύλ 

θαη ζα απνξξηθζνύλ ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο όπνπ επηηξέπεηαη ε απόξξηςε από ηηο Αξρέο.  Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ρώξνη απόξξηςεο ζα πξνηαζνύλ από ηνλ Αλάδνρν γηα έγθξηζε από ηε 

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 
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1. Αντικείμενο 

 

Η ηερληθή πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά πξντόλησλ 

εθζθαθώλ: 

 

- είηε αθαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή πιενλαδόλησλ, γηα απόξξηςε, ζε 

θαηάιιεινπο ρώξνπο απνδεθηνύο από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία, 

 

- είηε θαηάιιεισλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε ηάθξσλ ή ηερληθώλ έξγσλ ή 

θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ, ζε ρώξνπο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο 

ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ηελ ελ ζπλερεία θνξηνεθθόξησζε θαη 

κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηε ζέζε ηνπ έξγνπ, όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 

Η Πξνδηαγξαθή απηή αθνξά θαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά γηα απόξξηςε ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθώλ πνπ πξνέξρνληαη από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ, ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζηξώζεο ηνπ 

εδάθνπο (θπηηθή γε) γηα ηελ θάιπςε επηρσκάησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ηνπίνπ ζηε θπζηθή 

ηνπ κνξθή, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηα παξαθάησ: 

α) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο θπηηθήο γεο ζε 

ζεκείν θαηάιιειν, μερσξηζηά από ηα ππόινηπα πξντόληα γεληθώλ εθζθαθώλ, 

β) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ηεο θπηηθήο γεο ζε ζεκεία όπνπ 

πξνβιέπεηαη θαη κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

 

 

2. Εργασίες ποσ θα εκτελεστούν 

Οη θνξηνεθθνξηώζεηο ησλ πξνο κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθήο ζα γίλνληαη είηε κε κεραληθά 

κέζα είηε κε ηα ρέξηα όηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ ή όηαλ ε πνζόηεηα 

ησλ πιηθώλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηάβαζε θνξησηηθνύ κεραλήκαηνο. 

Σηελ εξγαζία εθθόξησζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζε 

ρώξνπο θαη κε ηξόπν πνπ εγθξίλνληαη από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Τα πξντόληα πνπ ζα κεηαθεξζνύλ ζα πξνέξρνληαη είηε από εθζθαθέο, πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ, ησλ θξεαηίσλ ή από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο είηε από 

δαλεηνζαιάκνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηέηνηνη γηα ην παξαπάλσ έξγν. 

 

Εηδηθά θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

κεξηκλήζεη ώζηε ε απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο λα κελ παξαθσιύεη, ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ πξνο ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ, ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηεο νδνύ, ηελ ειεύζεξε ξνή ησλ 

ηπρόλ νκβξίσλ πδάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο αλάληε πεξηνρέο όπσο επίζεο κεξηκλήζεη γηα 

ηελ απνθπγή εηζξνήο ησλ πδάησλ απηώλ κέζα ζηελ ηάθξν. Σε νπνηαδήπνηε θαηάθιηζε ησλ 

ηάθξσλ από λεξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ρσξίο θακία άιιε απνδεκίσζε λα ηα αληιήζεη. 

 

Η απνθνκηδή ησλ πάζεο θύζεσο πξντόλησλ εθζθαθήο πνπ δελ ζα ρξεηαζζνύλ γηα ηελ 

επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ ζα γίλεηαη από 

ηνλ Αλάδνρν ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα θαη παξάιιεια κε ηελ εθζθαθή ηεο ηάθξνπ. 
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Η απνθνκηδή θαη ε ελαπόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα απαηηεζνύλ 

γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ ή ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ θαη κόλν γηα ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ε νξγάλσζε εξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ηθαλή λα ζπγρξνλίζεη 

ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο ηάθξσλ θαη ηηο εξγαζίεο επίρσζεο ηάθξσλ ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ, 

έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνύκελε ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 104, ζπκπύθλσζε θαη ηειηθή δηακόξθσζε απηώλ, ζα γίλεηαη θαηεπζείαλ ζηε 

ζέζε θαηαζθεπήο απηώλ ζε ζπλερή ζεηξά παξά ην όξπγκα, κέρξη ηελ επαλεπίρσζε ησλ 

ηάθξσλ. Τα πιενλάδνληα πξντόληα εθζθαθήο ζα απνκαθξύλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε 

κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Εάλ δνζεί δηαθνξεηηθή εληνιή από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, 

ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή, λα θνξηώλεη, κεηαθέξεη θαη εθθνξηώλεη ηα πξντόληα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε, ζε ζέζεηο ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ηα απνθνκηδόκελα πξντόληα εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνύλ 

αξγόηεξα, γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ θαη ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ ή επηρσκάησλ, ζα 

απνηίζεληαη πξνζσξηλά, ζε ρώξνπο πνπ επηηξέπνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, γηα λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. Τπρόλ 

απνζέζεηο από ηνλ Αλάδνρν πξντόλησλ εθζθαθήο, ζε ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ηελ άδεηα 

από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο, δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Ε.ΥΔ.Α.Π., λα ζηακαηήζεη ηελ πιεξσκή ηνπ 

Αλαδόρνπ θαη λα κελ επηζηξέςεη ηηο θξαηήζεηο κέρξη λα απνκαθξύλεη ηα πξντόληα εθζθαθήο, 

ζε ρώξν πνπ επηηξέπεηαη από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηνλδήπνηε ηξίην 

ζηγόκελν, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε Ε.ΥΔ.Α.Π., από πηζαλή κειινληηθή αμίσζε ηνπ ζηγνκέλνπ 

από ηελ πξάμε απηή ηνπ Αλαδόρνπ. 



Δηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 
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1. Ανηικείμενο 

Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηηο πάζεο θύζεσο επηρώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ επαλεπίρσζε ζθακκάησλ ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ, ηελ επαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

θαηαζθεπήο αγσγώλ θαη ηα επηρώκαηα (πάλσ από ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο) γηα ηε 

δηακόξθσζε ρώξσλ, ηελ θαηαζθεπή νδώλ, ηελ θάιπςε ξεκάησλ, θ.ι.π. 

 

Εθηόο αλ πξνδηαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθό, γηα ηηο επηρώζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη’ 

αξρήλ θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ θαη, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειόηεηαο 

ησλ πιηθώλ εθζθαθήο, πξντόληα εθζθαθήο δαλείσλ ή από άιιε πξόζθνξε πεγή 

ρσκαηνιεςίαο ηεο εγθξίζεσο ηεο Υπεξεζίαο, αλεμαξηήησο ηεο απόζηαζεο κεηαθνξάο. 

 

 

2. Ιζτύοσζες Προδιαγραθές 

Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή ηζρύεη ε Πξόηππε Τερληθή Πξνδηαγξαθή 

Φ1 ηνπ ηέσο Υ.Δ.Ε. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, ππεξηζρύεη ε παξνύζα Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

 

 

3. Επανεπίτωζη εκζκαθών θεμελίωζης ηετνικών έργων 

Γηα ηελ επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθώλ ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο, 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθήο ηα νπνία δελ ζα πεξηέρνπλ επηβιαβείο 

νξγαληθέο νπζίεο, αιινηώζηκα πιηθά ή θπηηθέο νπζίεο. Οπσζδήπνηε δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

πξντόληα εθρέξζσζεο θαη εθξίδσζεο θαη δελ ζα πεξηιεθζνύλ ζηηο επηρώζεηο απηέο ηεκάρηα 

βξάρνπ κεγαιύηεξα ησλ 100 ριζη. 

 

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα πξντόληα εθζθαθήο ζηελ πεξηνρή ηεο επίρσζεο είλαη αλεπαξθή ή 

θξηζνύλ αθαηάιιεια, ε ρσκαηνιεςία γηα ηηο επηρώζεηο ζα γίλεηαη από πξντόληα γεληθώλ 

εθζθαθώλ ή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαηόπηλ δηαινγήο. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη όια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθά κέζα, 

εγθαηαζηάζεηο, εθόδηα, πιηθά θαη πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξόζζεηνπ κεηαθνξηθνύ 

έξγνπ, όπσο ήζειε εγθξηζεί από ηελ Ε.ΥΔ.Α.Π. αξκνδίσο, όιεο δε νη πξνο ηνύην 

απαηηνύκελεο δαπάλεο, θνξηνεθθνξηώζεσλ, κεηαθνξέο, ζηαιίεο κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη 

κεηαθνξάο θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε κε ξεηά θαηνλνκαδνκέλε αιι’ αλαγθαία γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνύηνπ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο 

επηρώζεσλ. 

 

Η επηθάλεηα έδξαζεο ησλ επηρώζεσλ επί ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο ζα θαζαξηζηεί κε εθρέξζσζε 

θαη εθξίδσζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 101. 

 

Εθόζνλ δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή δηακόξθσζε ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο ησλ επηρώζεσλ γηα ηε 

ζεκειίσζή ηνπο θαη δε δνζεί άιιε εληνιή από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία, κεηά από 

εθρέξζσζε θαη εθξίδσζε, ζα αθαηξείηαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο κέρξη ην 

πεξίγξακκα ηεο επίρσζεο ε θπηηθή γε ζε πάρνο πνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 15 έσο 20 εθ., 

αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 
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Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο γίλεηαη ζπκπύθλσζε ηεο απνθαιπθζείζαο 

επηθάλεηαο εδξάζεσο ησλ επηρώζεσλ κε θαηάιιεια πξνο ηε θύζε ηνπ πξνο ζπκπύθλσζε 

εδάθνπο, κεραλήκαηα. 

 

Η επίρσζε ησλ έξγσλ ζα γίλεηαη θαηά ζηξώκαηα ραιαξνύ πάρνπο 20 έσο 30 εθ. Κάζε 

ζηξώκα ζα ζπκππθλώλεηαη παληνύ κε θαηάιιεια κεραληθά κέζα πξνηνύ επαθνινπζήζεη ην 

επόκελν ζηξώκα. Ο βαζκόο ζπκπύθλσζεο ζα είλαη 95% ηεο ππθλόηεηαο πνπ ιακβάλεηαη 

θαηά ηελ κέζνδν Α.Α.S.H.Τ.Ο.-T180D. Εθόζνλ απηό απαηηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

παξαπάλσ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο, ηα πιηθά ζα δηαβξέρνληαη. 

 

Σηελ πεξίπησζε αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηώλ ηνπ ζθάκκαηνο, ε αθαίξεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ 

ζα γίλεηαη θαηά ην δπλαηόλ πξννδεπηηθά κε ηελ επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο θαη θαηά 

ηξόπνλ πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν θαηαξξεύζεσλ ησλ παξεηώλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

πιήξε επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο απηέο δηαζέηνληαο όια ηα απαξαίηεηα 

κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, εγθαηαζηάζεηο, εθόδηα, πιηθά θαη πξνζσπηθό γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή θαη ζύκθσλα πξνο ηα παξαπάλσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, όισλ ησλ πξνο 

ηνύην δαπαλώλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδνο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ζηηο ζέζεηο εδξάζεσο ησλ επηρώζεσλ ηελ 

ηζρύνπζα θαη γηα ηελ αλάινγε πεξίπησζε αθαηξέζεσο επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ζηηο ζέζεηο 

εδξάζεσο ησλ αλαρσκάησλ θαη επηρσκάησλ. 

 

 

4. Επαναπλήρωζη ηάθρων μονίμων ζωληνώζεων 

Η θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξώκαηνο ησλ ζσιελώζεσλ ζα αξρίζεη κόλν κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαιαβή από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ηνπ ζθάκκαηνο ηεο ζσιήλσζεο. Καηά ηελ θάζε 

απηή  ηεο θαηαζθεπήο ην ππόζηξσκα ζα δηαθόπηεηαη ζηηο ζέζεηο ζύλδεζεο ησλ ζσιήλσλ 

(κνπξηάηδεο), πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνύλ νη εξγαζίεο ζύλδεζεο. 

 

Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ππόζηξσκα από ζξαπζηή άκκν ιαηνκείνπ. Τν πιηθό ζα 

δηαζηξώλεηαη θαιά ζηνλ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ. Τν ηειηθό ύςνο ηεο ζηξώζεο έδξαζεο ηνπ 

αγσγνύ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. 

 

Σηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηνύληαη θαη ζα ζπλδένληαη νη ζσιήλεο ζην όξπγκα, ζα 

θαηαζθεπάδνληαη ηα ηπρόλ απαηηνύκελα ζώκαηα αγθύξσζεο θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα 

ηερληθά έξγα πξνζηαζίαο ηνπ πδαηαγσγνύ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο θαη ηέινο ζα ηνπνζεηνύληαη ηα πάζεο θύζεσο εηδηθά ηεκάρηα, δηθιείδεο, 

εμαξηήκαηα θαη ζπζθεπέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πδαηαγσγνύ ώζηε ν πδαηαγσγόο λα είλαη έηνηκνο 

γηα ιεηηνπξγία. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ απηώλ αθνινπζεί ην δεύηεξν ζηάδην 

επίρσζεο, ν εγθηβσηηζκόο ησλ ζσιήλσλ. 

 

Καηά ην ζηάδην ηνπ εγθηβσηηζκνύ ζα πεξηβάιινληαη νη ζσιήλεο κέρξη ύςνπο 30 εθ. πάλσ από 

ην εμσξάρηό ηνπο κε ζξαπζηή άκκν ιαηνκείνπ. Επηζεκαίλεηαη όηη ην πιηθό πξέπεη λα 

δηαβξέρεηαη θαιά έηζη ώζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη θελά ηδηαίηεξα ζηα πιάγηα θαη θάησ από 

ην ζσιήλα. Οη πεξηνρέο ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ δελ επηρώλνληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

δπλαηή ε επηζεώξεζε ηεο ζσιήλσζεο θαηά ηηο δνθηκαζίεο ζηεγαλόηεηαο ζε εζσηεξηθή 
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πδξαπιηθή πίεζε θαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα άκεζεο θαη επρεξνύο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζε 

πεξίπησζε δηαξξνήο. 

 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δνθηκαζηώλ ζηεγαλόηεηαο ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε 

θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, νινθιεξώλεηαη ν εγθηβσηηζκόο ηεο 

ζσιήλσζεο ζηηο πεξηνρέο ησλ ζπλδέζεσλ κε ζξαπζηή άκκν ιαηνκείνπ θαη επαθνινπζεί ε 

επαλαπιήξσζε ηνπ νξύγκαηνο κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ, ζύκθσλα κε ηελ 

ΠΤΠ Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε θαηάιιεια 

πιηθά εθζθαθήο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη εάλ κεηά ηελ πδξαπιηθή δνθηκαζία ηνπ αγσγνύ παξνπζηαζζεί αζηνρία ηνπ 

αγσγνύ από ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ, ε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο ηνπ αγσγνύ (εληνπηζκόο αζηνρίαο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θ.ι.π.) 

ζα βαξύλεη εμνινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη, ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη κεηά από ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο, ζα επηρώλεηαη πιήξσο ην όξπγκα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ησλ 

ζσιήλσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθύξσζεο, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάζεο θύζεσο 

εηδηθώλ ηεκαρίσλ, δηθιείδσλ θαη ζπζθεπώλ αζθαιείαο (όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνύζα 

Τερληθή Πξνδηαγξαθή), έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ησλ δνθηκαζηώλ 

ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιήλσλ. 

 

Τα πιηθά ζα πξνέξρνληαη από ζέζεηο πνπ ζα έρνπλ εγθξηζεί από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία 

θαη ζα ηθαλνπνηνύλ πιήξσο από απόςεσο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη αλζεθηηθόηεηαο ζε 

απνζάζξσζε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξ. 2 ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 ηνπ ηέσο Υ.Δ.Ε. Γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ πιηθνύ ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 4 ηεο παξαπάλσ Π.Τ.Π. Ο.150. Τν 

πιηθό ζα ηνπνζεηείηαη ζε νξηδόληηεο πεξίπνπ ζηξώζεηο, πάρνπο όρη κεγαιύηεξν ησλ 25 εθ. 

κεηά ηελ ζπκπύθλσζε, θαη ζα δηαβξέρεηαη (ή θαη ζα ζηεγλώλεηαη) εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ απηό κεηά ηηο εξγαζίεο ζπκπύθλσζεο λα απνθηήζεη ηνλ απαηηνύκελν βαζκό 

ζπκπύθλσζεο. 

 

To πιηθό επαλεπίρσζεο ηνπ ζθάκκαηνο πάλσ από ηε δώλε εγθηβσηηζκνύ ησλ ζσιήλσλ ζα 

ππνζηεί ζπκπύθλσζε κε ηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε κέζα, ηνπιάρηζηνλ κέρξη 95% ηεο 

κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο ππθλόηεηαο θαηά A.A.S.H.Τ.Ο.-Τ180D. 

 

Σηελ πεξίπησζε αληηζηεξίμεσλ ησλ παξεηώλ ηνπ ζθάκκαηνο, ε αθαίξεζε ησλ αληηζηεξίμεσλ 

ζα γίλεηαη θαηά ην δπλαηόλ πξννδεπηηθά κε ηελ επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο θαη θαηά 

ηξόπνλ πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν θαηαξξεύζεσλ ησλ παξεηώλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

πιήξε επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο. 

Εηδηθόηεξα ηα πιηθά γηα ηελ επαλαπιήξσζε ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ, θαζνξίδνληαη 

από ην πιηθό ησλ ζσιήλσλ θαη ην νδόζηξσκα σο θαησηέξσ: 

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε δξόκνπο κε αζθαιηνζηξσκέλνπο 

αιιά πιήξσο δηακνξθσκέλνπο ζα γίλεηαη: 

 

α) Γηα αγσγνύο από ράιπβα ή από ζθιεξό P.V.C. ή από P.E. ή ειαηό ρπηνζίδεξν 

(Ductile iron) κε άκκν ιαηνκείνπ κέρξη 30 εθ. πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ησλ 

αγσγώλ θαη ην ππόινηπν ύςνο κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. 
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Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

β) Γηα αγσγνύο από ηζηκεληνζσιήλεο κε ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ κέρξη ην ύςνο πάλσ 

από ηελ άληπγα ηνπ αγσγνύ πνπ νξίδεηαη από ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα 

ζρέδηα θαη ζηελ ζπλέρεηα, κέρξη ηελ εξπζξά ηεο νδνύ, κε θαηάιιεια πξντόληα 

εθζθαθήο θαη αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) 

δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο. 

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο ζα 

γίλεηαη: 

 

α) Γηα αγσγνύο από ράιπβα ή από ζθιεξό P.V.C. ή από P.E. ή ειαηό ρπηνζίδεξν 

(Ductile iron) κε άκκν ιαηνκείνπ κέρξη 30 εθ. πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ 

αγσγνύ θαη ην ππόινηπν κε αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ Π.Τ.Π. ηεο Ο.150 

(παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

β) Γηα αγσγνύο από ηζηκεληνζσιήλεο, πάλσ από ην ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ, κε 

αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ 

Δ θαη Ε κέρξη βάζνο ην πνιύ 0,10κ. από ηελ εξπζξά ηνπ δξόκνπ (επηθάλεηα 

αζθάιηνπ), ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε κε δηακνξθσκέλνπο δξόκνπο ζα 

γίλεηαη: 

 

α)  Γηα αγσγνύο από ράιπβα ή από ζθιεξό P.V.C. ή από P.E. ή ειαηό ρπηνζίδεξν 

(Ductile iron) κε άκκν ιαηνκείνπ κέρξη 30 εθ. πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ 

αγσγνύ θαη ην ππόινηπν ύςνο κε θαζαξά γαηώδε πξντόληα εθζθαθήο θαηόπηλ 

δηαινγήο ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

 

β) Γηα αγσγνύο από ηζηκεληνζσιήλεο, πάλσ από ην ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ, κε 

αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ 

Δ θαη Ε κέρξη 30 cm πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ αγσγνύ θαη ην ππόινηπν ύςνο 

κε θαζαξά γαηώδε πξντόληα εθζθαθήο θαηόπηλ δηαινγήο, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο 

δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε πεδνδξόκηα, ζα γίλεηαη: 

 

α) Γηα αγσγνύο από ράιπβα ή από ζθιεξό P.V.C. ή από P.E. ή ειαηό ρπηνζίδεξν 

(Ductile iron) κε άκκν ιαηνκείνπ κέρξη 30 εθ. πάλσ από ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ 

αγσγνύ θαη ην ππόινηπν ύςνο κε αδξαλή πιηθά Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) 

δηαβαζκίζεσλ Δ θαη Ε, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο. 

β) Γηα αγσγνύο από ηζηκεληνζσιήλεο, πάλσ από ην ζθπξόδεκα εγθηβσηηζκνύ, κε 

αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) δηαβαζκίζεσλ 

Δ θαη Ε, ζύκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
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Επί ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηεο ηάθξνπ πνπ επηρώζεθε ζα αθήλεηαη κηθξή ππεξύςσζε 

(ζακάξη): α) από γαίεο απαιιαγκέλεο ιίζσλ ζηε πεξίπησζε ηάθξνπ ζε κε αζθαιηνζηξσκέλν 

δξόκν θαη β) από αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 (παιαηό 3Α) ζηε 

πεξίπησζε ηάθξνπ ζε δξόκν πιήξσο δηακνξθσκέλν αιιά κε αζθαιηνζηξσκέλν. Η 

παξαπάλσ ππεξύςσζε (ζακάξη) αθήλεηαη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ηξνθνδόηεζε ηνπ 

νξύγκαηνο κε πιηθό πνπ ζα ζπκπιεξώζεη ηελ θαζίδεζε ηεο επίρσζεο ηνπ θαη πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί από ηελ θπθινθνξία ηνπ δξόκνπ. ΄Έηζη όηαλ ην πιηθό ζα έρεη ππνζηεί ηελ 

νιηθή ζπκπύθλσζε ηνπ ε παξαπάλσ επηθάλεηα ζα έρεη ηαπηηζζεί πεξίπνπ κε ην επίπεδν ηνπ 

θαηαζηξώκαηνο ηνπ δξόκνπ. 

 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο, θαηόπηλ 

εγθξίζεσο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, πιηθά πιεξώζεσο κε ειεγρόκελα γεσηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηαζεξόηεηα όγθνπ από ξεπζηό ζθπξόδεκα, ηα νπνία λα κπνξνύλ λα 

αθαηξεζνύλ εύθνια κε απινύο εθζθαθείο, ή άιια πιηθά, ρσξίο επηπιένλ ακνηβή. 

 

 

5. Επιτώμαηα 

Γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηάιιεια πιηθά, ηεο εγθξίζεσο ηεο 

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. Τα πιηθά δελ ζα πεξηέρνπλ επηβιαβείο νξγαληθέο νπζίεο, 

αιινηώζηκα πιηθά ή θπηηθέο νπζίεο θαη ζα πξνέξρνληαη από εθζθαθέο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ ή από άιιεο πεγέο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξαγξ. 1 ηεο Τερληθήο απηήο 

Πξνδηαγξαθήο. Οπσζδήπνηε πάλησο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξντόληα εθρέξζσζεο θαη 

εθξίδσζεο θαη ηεκάρηα βξάρσλ κεγαιύηεξα ησλ 100 ριζη. 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ επηρώκαηνο θαη εθόζνλ δελ δνζεί άιιε εληνιή από ηελ 

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ζα γίλεη εθρέξζσζε θαη εθξίδσζε ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο ηνπ 

επηρώκαηνο θαη αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο (θπηηθή γε) εδάθνπο ζε βάζνο 20 εθ. 

ηνπιάρηζηνλ. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο γίλεηαη ζπκπύθλσζε ηεο 

απνθαιπθζείζαο επηθάλεηαο εδξάζεσο ησλ επηρώζεσλ κε θαηάιιεια πξνο ηελ θύζε ηνπ πξνο 

ζπκπύθλσζε εδάθνπο κεραλήκαηα. 

 

Τα αλαρώκαηα θαη ηα επηρώκαηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζε πεξίπνπ νξηδόληηεο ζηξώζεηο. Δελ 

ζα δηαπιαηύλνληαη κε ξίμηκν ραιαξώλ πιηθώλ από πην ςειά. Αλ ην πιηθό πξνέξρεηαη από 

εθζθαθέο πνπ εθηεινύληαη ζε κηθξή απόζηαζε, κπνξεί ε δηακόξθσζε λα γίλεη θαηεπζείαλ 

κέζσ ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθζθαθή. 

 

΄Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα επηρώκαηα πξέπεη λα είλαη απνδεθηά από ηελ 

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. Τα πιηθά κε ηνπο πην ρνλδξνύο θαη ζθιεξνύο θόθθνπο 

ηνπνζεηνύληαη θαηά πξνηίκεζε θνληά ζηηο εμσηεξηθέο παξεηέο θαη ζηηο πην ρακειέο ζηξώζεηο. 

΄Όια ηα επηρώκαηα ζα έρνπλ κνξθσκέλε ηε ζηέςε ηνπο έηζη ώζηε ην ηειηθό ηνπο ύςνο λα κε 

ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν ύςνο θαη θιίζε ησλ πξαλώλ λα είλαη απηή πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

 

Πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο δηαζηξώζεσο, ην πιηθό πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζην 

επίρσκα ζα έρεη ηε βέιηηζηε πγξαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπύθλσζε, όπσο έρεη 

θαζνξηζηεί από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία θαη ε πγξαζία ζα είλαη νκνηόκνξθε ζε όιε ηελ 

έθηαζε ηεο θάζε ζηξώζεο. Εάλ ε πγξαζία είλαη κηθξόηεξε από ηε βέιηηζηε γηα ζπκπύθλσζε, 

νη εξγαζίεο ζπκπύθλσζεο ζα δηαθόπηνληαη, εθηόο εάλ δνζεί εηδηθή έγθξηζε από ηελ 
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Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. Εάλ ε πγξαζία είλαη κεγαιύηεξε από ηε βέιηηζηε γηα ζπκπύθλσζε, 

νη εξγαζίεο ζπκπύθλσζεο ζα θαζπζηεξνύλ κέρξηο όηνπ ην πιηθό απνθηήζεη ηελ απαηηνύκελε 

πγξαζία, πξάγκα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε αλαθάηεκα κε άιια ζηεγλά πιηθά ή 

θαη κε θάζε άιιν εγθεθξηκέλν ηξόπν. 

 

Τν πιηθό πξνο ζπκπύθλσζε ζα ηνπνζεηείηαη ζε πεξίπνπ νξηδόληηεο ζηξώζεηο πάρνπο όρη 

κεγαιύηεξνπ ησλ 25 εθ. κεηά ηε ζπκπύθλσζε, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ πιηθνύ θαη ε 

δηάζηξσζε ηνπ αζπκπύθλσηνπ πιηθνύ ζα είλαη ηέηνηα ώζηε κεηά ηε ζπκπύθλσζε ε ζηξώζε 

λα είλαη νκνηνγελήο θαη απαιιαγκέλε ειαηησκάησλ. Οη εξγαζίεο εθζθαθήο θαη δηάζηξσζεο 

ζα είλαη ηέηνηεο ώζηε ηα πιηθά ζα αλακηγλύνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ν 

θαιύηεξνο δπλαηόο βαζκόο ζπκπύθλσζεο, αδηαπεξαηόηεηαο θαη επζηάζεηαο ηνπ 

ζπκππθλσκέλνπ αλαρώκαηνο ή επηρώκαηνο. 

 

Η δηάζηξσζε ησλ πιηθώλ ζα είλαη ηέηνηα ώζηε ην επίρσκα λα είλαη απαιιαγκέλν θελώλ, 

ζπιάθσλ θαη απιαθώζεσλ όπσο θαη ζηξώζεσλ πιηθνύ πνπ λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηε ζύζηαζε 

ή θνθθνκεηξηθή ζύλζεζε από ην πεξηβάιινλ πιηθό ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Οη δηαδνρηθέο 

ξηπηόκελεο πνζόηεηεο πιηθνύ ζηα δηάθνξα ζεκεία ζα δηαζηξώλνληαη κε πξνσζεηήξεο ή άιια 

κέζα ηεο έγθξηζεο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, ζε ζρεδόλ νξηδόληηεο ζηξώζεηο πνπ λα 

θαιύπηνπλ ηελ επηθάλεηα ησλ πξνο επίρσζε πεξηνρώλ ζε όιν ην πιάηνο θαη ζε νκνηόκνξθν 

πεξίπνπ ύςνο. 

 

Τα πιηθά θάζε ζηξώζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηελ βέιηηζηε πεξηεθηηθόηεηα πγξαζίαο. Γηα ην 

ζθνπό απηό ηα πιηθά ζα δηαβξέρνληαη, αλ απαηηείηαη, κε ςεθαζκό ζε βαζκό ώζηε ε πγξαζία 

θάζε ζηξώζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιίλδξσζεο λα δηαηεξείηαη θαη λα είλαη ε όπηηκε γηα ηε 

ζπκπύθλσζε. 

 

H ζπκπίεζε ησλ πιηθώλ ζα επηηεπρζεί κε νκνηόκνξθε θύιηζε κεραληθνύ εμνπιηζκνύ, ηύπνπ 

θαη βάξνπο πξόζθνξνπ πξνο ηε θύζε θαη ζύζηαζε ηνπ πιηθνύ. 

 

Κάζε ζηξώζε ζα ζπκπηέδεηαη κε ηνλ αλαγθαίν αξηζκό δηαβάζεσλ ησλ κεραλεκάησλ 

ζπκπίεζεο θαη θάζε δηάβαζε ζα ζπλίζηαηαη από κία πιήξε θάιπςε ηεο επηθαλείαο θάζε 

ζηξώζεο, από ηηο επηθάλεηεο ζπκπίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

Κάζε ηκεκαηηθή δηάβαζε πξέπεη λα θαιύπηεη ηελ πξνεγνύκελε θαηά 30 εθ. ηνπιάρηζηνλ. 

 

Πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε κίαο λέαο ζηξώζεο ε πξνεγνύκελε ζπκππθλσζείζα ζηξώζε ζα 

ηξαρπλζεί κε θαηάιιειν κεράλεκα θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ζα δηαβξαρεί γηα λα απμεζεί ε 

πγξαζία. 

 

Η ζπκπύθλσζε πξέπεη λα γίλεηαη κε θπιίλδξνπο ζπκπηέζεσο θαηαιιήινπ κεγέζνπο θαη 

βάξνπο. Τέζζεξηο ηύπνη θπιίλδξνπ ζα επηηξαπνύλ, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ πιηθνύ πξνο 

ζπκπύθλσζε. Απηνί είλαη: pneumatic rollers, grid rollers, sheepfoot tamping rollers θαη 

vibratory rollers θαηαιιήινπ βάξνπο θαη κεγέζνπο, γηα λα επηηεπρζεί ζπκπύθλσζε βάζεη ησλ 

απαηηήζεσλ απηώλ ησλ Πξνδηαγξαθώλ. 

 

Γηα εθείλα ηα ζεκεία ηνπ αλαρώκαηνο πνπ είλαη ζε επαθή κε θαηαζθεπέο, όπνπ απαηηείηαη 

ζπκππθλσκέλν αλάρσκα θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί θαηάιιειε ζπκπύθλσζε κε 

ζπλήζε κεραλήκαηα, ην επίρσκα ζα ζπκππθλώλεηαη κε κεραληθά «Tampers» θαηαιιήινπ 
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βάξνπο θαη ζρεδηαζκνύ, νύησο ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν ίδηνο βαζκόο ζπκπύθλσζεο όπσο ζην 

παξαθείκελν ζπκππθλσκέλν αλάρσκα. Τν πάρνο ησλ ζπκππθλσκέλσλ ζηξώζεσλ θαη ε 

πγξαζία ηνπ πιηθνύ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε επαθή κε θαηαζθεπέο ζα είλαη όπσο νξίζζεθε πην 

πάλσ θαη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ηθαλνπνηεηηθή ζπλάθεηα 

ηνπ πιηθνύ κε ηα παξαθείκελα ζπκππθλσκέλα αλαρώκαηα. 

 

Τν πιηθό ζηα επηρώκαηα ζα ζπκππθλνύηαη κέρξηο όηνπ επηηεπρζεί μεξή ππθλόηεηα ηνπ 

ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ όρη κηθξόηεξε ηνπ 95% ηεο εξγαζηεξηαθήο κεγίζηεο μεξήο 

ππθλόηεηαο, όπσο θαζνξίδεηαη θαηά ηελ κέζνδν A.A.S.H.Τ.Ο.-Τ180D, εθηόο αλ θαζνξηζηεί 

δηαθνξεηηθά από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Εθόζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νη επηθξαηνύζεο, ιόγσ βξνρώλ, 

πιεκκπξώλ, ςύρνπο ή άιισλ ιόγσλ, δπζκελείο ζπλζήθεο θαζηζηνύλ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, επηζθαιή ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή ηνπ 

ζα αλαζηέιιεηαη. 

 

Η ζπκπύθλσζε ζα ειέγρεηαη από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ 

θαη κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ αλαρώκαηνο. 

 

Εάλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο ή κεηά από εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε 

νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ επηρώκαηνο δελ επηηεύρζεθε ε επηζπκεηή ζπκπύθλσζε, ζα γίλνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδξνκέο ζην ηκήκα απηό ηνπ κέρξηο όηνπ επηηεπρζεί ν επηζπκεηόο 

βαζκόο ζπκπύθλσζεο. 

 

Εάλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα θαζαηξέζεη ην 

ειαηησκαηηθό κέξνο, λα απνκαθξύλεη ην αθαηάιιειν πιηθό θαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε 

άιιν, θαηάιιειν. 

 

Σε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο πέξαλ ηεο ζπκπύθλσζεο ήζειε απαηηεζεί θαη ε επίηεπμε 

νξηζκέλνπ βαζκνύ πεξαηόηεηαο ζα πξνζδηνξηζηεί ν ζπληειεζηήο Κ ηνπ DARCY επί ηόπνπ κε 

εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Πξνδηαγξαθή Ε19 ηνπ U.S.B.O.R. Απηόο δελ 

πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 20% ηεο νξηδόκελεο επηζπκεηήο ηηκήο θαηά ηελ άπνςε ηεο 

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

Σε πεξίπησζε νιίζζεζεο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ επηρώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ή κεηά ηελ πεξάησζε θαη πξηλ από ηελ παξαιαβή, ζα απνθόπηεηαη θαη ζα 

αθαηξείηαη ην νιηζζαίλνλ ηκήκα, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη 

ζα αλαθαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε όζα θαζνξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

Τα ζπκπεππθλσκέλα επηρώκαηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε δηαζηάζεηο ηέηνηεο ώζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε ηειηθή κόξθσζε ηνπο ζηηο εγθεθξηκέλεο δηαηνκέο κε επηηξεπόκελε αλνρή  0,05 κ. 

από ηηο νξηνγξακκέο ηνπο πνπ ινγίδεηαη θαηά ηελ θάζεηε δηεύζπλζε πξνο ηε δηαηνκή, κε 

εμαίξεζε ηηο επηθάλεηεο πνπ πξνβιέπεηαη λα επελδπζνύλ κε ζθπξνθνλίακα, γηα ηηο νπνίεο ε 

επηηξεπόκελε αλνρή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από  0,02 κ.  

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ έλλνηα «γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηαηηζέκελα από 

ηνλ Αλάδνρν κέζα» (ηεο παξ. 3 ηεο παξνύζεο) λννύληαη θαη όια ηα απαηηνύκελα γηα ηελ 
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εθηέιεζε ησλ δεηγκαηνιεςηώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ κέζα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

επηζπκεηνύ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο θαη πεξαηόηεηαο. 

 

 

 

6. Έλεγτοι 

6.1. Γεληθά 

 Τα πιηθά ησλ επηρώζεσλ θαη ν ηξόπνο θαηαζθεπήο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο 

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 ΄Όιεο νη δεηγκαηνιεςίεο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ αδξαλώλ πιηθώλ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π. Ο.150 θαη γηα λα θξηζεί ε 

θαηαιιειόηεηα ησλ πιηθώλ εθζθαθήο γηα επηρώκαηα θαη επίζεο νη δνθηκέο 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο ππθλόηεηαο θαη ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο 

ζα γίλνληαη από ηα Εξγαζηήξηα ηνπ ΥΠΕΦΩΔΕ, ή από ηα Εξγαζηήξηα ησλ Αλσηάησλ 

Εθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ ή από αλαγλσξηζκέλα Εξγαζηήξηα κε κέξηκλα θαη δαπάλεο 

ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ επόκελε παξαγξ. 6.2. ηεο 

παξνύζαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ππό ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο. 

 Οη έιεγρνη ππθλόηεηαο ησλ πάζεο θύζεσο επηρώζεσλ (επαλεπίρσζε εθζθαθώλ 

ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ, επαλεπίρσζε ζθακκάησλ κνλίκσλ ζσιελώζεσλ, 

επηρώκαηα) ζα γίλνληαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε όζα νξίδνληαη ζηελ παξαθάησ παξαγξ. 6.3 ηεο παξνύζαο Τερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδόρνπ. Σηελ πεξίπησζε θαθνηερλίαο 

ή αλεπαξθνύο ζπκπύθλσζεο, ε αλαθαηαζθεπή ή ε επαλόξζσζε ηνπ ειαηησκαηηθνύ 

επηρώκαηνο ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

6.2. ΄Έιεγρνη πιηθώλ επίρσζεο 

6.2.1. Πξντόληα εθζθαθήο 

 Η θαηαιιειόηεηα ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πάζεο θύζεσο 

επηρώζεσλ (επαλεπίρσζε εθζθαθώλ ηερληθώλ έξγσλ, ζθακκάησλ ζσιελώζεσλ θαη 

θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ζα ειέγρεηαη θαη’ αξρήλ επνπηηθά από ηελ Δηεπζύλνπζα 

Υπεξεζία πξνθεηκέλνπ ηα πιηθά απηά λα πιεξνύλ ηηο ηδηόηεηεο πνπ νξίδνληαη 

αληίζηνηρα ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο ηεο παξνύζαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο, 

δειαδή δε ζα πεξηέρνπλ νξγαληθέο νπζίεο, αιινηώζηκα πιηθά ή θπηηθέο νπζίεο, 

ηεκάρηα βξάρσλ κεγαιύηεξα ησλ 100 ριζη. θαη ζα κπνξνύλ λα ππνζηνύλ ηελ 

απαηηνύκελε ζπκπύθλσζε. 

 Γηα ηελ θαηάζηξσζε ηεο θακπύιεο πγξαζίαο-ππθλόηεηαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο ππθλόηεηαο ζα εθαξκόδεηαη ζην εξγαζηήξην ε κέζνδνο 

A.A.S.H.Τ.Ο.-Τ180, Μέζνδνο D (Τξνπνπνηεκέλε κέζνδνο  A.A.S.H.Τ.O). Εθόζνλ ε 

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία δελ νξίζεη θάηη δηαθνξεηηθό κε βάζε ηελ πνηόηεηα ησλ 

πιηθώλ εθζθαθήο, ε θακπύιε πγξαζίαο - ππθλόηεηαο ζα πξνζδηνξίδεηαη 

εξγαζηεξηαθώο ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε 300 θ.κ. ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ. 

 

6.2.2. Αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο Π.Τ.Π.0150 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ αδξαλώλ πιηθώλ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο 

Π.Τ.Π. Ο.150 ζα εθηεινύληαη όιεο νη δνθηκαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξαγξ. 9.2 ηεο 

Π.Τ.Π. Ο.150. 
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 Εάλ ε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία δελ νξίζεη ηίπνηα δηαθνξεηηθό, ζα εθηειείηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία πιήξεο ζεηξά δνθηκαζηώλ αλά 100 θ.κ. αζπκπίεζηνπ πιηθνύ. 

 

6.3. ΄Έιεγρνη ζπκπύθλσζεο πιηθώλ 

6.3.1. ΄Έιεγρνη ζπκπύθλσζεο θαηάιιεισλ πιηθώλ εθζθαθήο 

 Ο έιεγρνο  ζπκπύθλσζεο ησλ επηρώζεσλ θαη επηρσκάησλ κε θαηάιιεια  πιηθά 

εθζθαθήο ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξ. 2.10.1, 2.10.2 θαη 2.10.3 

ηεο Π.Τ.Π.Φ1 (εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθώλ έξγσλ νδνπνηίαο) ηνπ ηέσο Υ.Δ.Ε. 

 Ο αξηζκόο ησλ ειέγρσλ ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία 

αλάινγα κε ηε θύζε ησλ πιηθώλ εθζθαθήο θαη ζα πεξηιακβάλεη  θαη’ ειάρηζην: 

 Γηα επαλεπηρώζεηο εθζθαθώλ ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ (παξ.3 ηεο 

παξνύζαο Τ.Π.) 1 δνθηκή αλά ηερληθό έξγν θαη όρη ιηγόηεξν από 1 δνθηκή αλά 

300 θ.κ. ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ. 

 

6.3.2. Έιεγρνη ζπκπύθλσζεο κε αδξαλή πιηθά ηεο Π.Τ.Π. 0.150 

 Ο έιεγρνο ζπκπύθλσζεο ηεο δώλεο εγθηβσηηζκνύ ησλ αγσγώλ θαη ηεο επαλεπίρσζεο 

ησλ ζθακκάησλ πάλσ από ηε δώλε εγθηβσηηζκνύ, ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηηο παξαγξ. 2.3.1. θαη 2.3.2. ηεο Π.Τ.Π. 0.150 ηνπ ηέσο Υ.Δ.Ε. 

 Ο αξηζκόο ησλ ειέγρσλ ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία θαη 

ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

 

 Γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο πάλσ από ηελ δώλε εγθηβσηηζκνύ ηνπ 

ζσιήλα, 1 δνθηκή αλά 200 κ. κήθνπο ή κηθξόηεξν απηνηειέο ηκήκα 

ζσιήλσζεο γηα θάζε κέηξν πάρνπο ηεο επίζηξσζεο. 

 Γηα επαλεπίρσζε ζθακκάησλ κνλίκσλ ζσιελώζεσλ (παξ.4 ηεο παξνύζαο 

Τ.Π.) 1 δνθηκή αλά 150 κ. κήθνπο ή κηθξόηεξν απηνηειέο ηκήκα ζσιήλσζεο. 

 Γηα επηρώκαηα (παξ.5 ηεο παξνύζαο Τ.Π.) 1 δνθηκή αλά 500 θ.κ. 

ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ. 
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1. Γεvηθά 

 

 Η παξoύζα ηερvηθή πξoδηαγξαθή αvαθέξεηαη ζηεv θαηαζθεπή παvηόο είδoπο 

ππoζηξωκάηωv από ακκoράιηθo γηα ηερvηθά έξγα από ζθπξόδεκα. 

 Ο αvάδoρoο ζα πξoκεζεύζεη, ζα κεηαθέξεη επί ηόπoπ, ζα δηαζηξώζεη θαη ζα 

ζπκππθvώζεη, ζηηο δηαζηάζεηο πoπ πξoθύπηoπv από ηα εγθεθξηκέvα ζρέδηα θαη ζύκθωvα κε ηηο 

έγγξαθεο εvηoιέο ηεο Δηεπζύvoπζαο Υπεξεζίαο, ηo ακκoράιηθo πoπ απαηηείηαη: 

α) Γηα ηεv εμπγίαvζε ηoπ εδάθoπο θάηω από θαη ηα ηερvηθά έξγα ή/ θαη ηεv απoζηξάγγηζε 

ηoπ ζθάκκαηoο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηoπο, ζηηο πεξηπηώζεηο εθζθαθήο θάηω 

από ηε ζηάζκε ηωv ππoγείωv πδάηωv. 

β) Γηα ηεv επίρωζε ζθακκάηωv κέρξη ηεv εγθεθξηκέvε ζηάζκε εθζθαθήο, ζηηο 

πεξηπηώζεηο εθείvεο πoπ ρωξίο εvηoιή ηεο  Δηεπζύvoπζαο Υπεξεζίαο ζθάθηεθαv 

oξύγκαηα κε βάζoο κεγαιύηεξo από ηo ζπκβαηηθό. 

 

 

2. Υιηθό 

 

 Τo ακκoράιηθo ζα πξoέξρεηαη από θαηάιιειo ιαηoκείo πoπ ζα έρεη εγθξηζεί από ηε 

Δηεπζύvoπζα Υπεξεζία. Θα απoηειείηαη από πιηθά ζθιεξά, αvζεθηηθά θαη απαιιαγκέvα από 

άξγηιιo θαη από oξγαvηθέο oπζίεο, θαη ε θoθθoκεηξηθή ηoπ δηαβάζκηζε ζα πεξηιακβάvεηαη 

κέζα ζηα παξαθάηω όξηα. 

 

 Είδoο θόζθηvoπ     Πoζoζηό δηεξρoκέvωv 

 

Κόζθηvo αvoίγκαηoο 2,5 ηvηζώv                         100% 

   "         "     2     "                             90 - 100% 

   "         "     1/2   "                             80 - 100% 

   "         "     1     "                             66 - 100% 

   "         "     3/4   "                              55 - 100% 

   "         "     1/2   "                            45 - 100% 

   "         "     3/8   "                             40 - 100% 

   "         "     1/4   "                             31 - 100% 

   "   Νo 4 Ακεξηθάvηθoπ πξoηύπoπ                     25 -  93% 

   "   Νo 8       "          "                         15 -  76% 

   "   Νo 16      "          "                            8 -  58% 

   "   Νo 30      "          "                            4 -  42% 

   "   Νo 50      "          "                           2 -  25% 

   "   Νo 100     "          "                           0 -   8% 

   "   Νo 200     "          "                                      0% 

 

 

3. Δηάζηξωζε ηoπ πιηθoύ 

 

 Η δηάζηξωζε ηoπ ακκoράιηθoπ ζα γίvεηαη κε πξoζoρή ώζηε vα απoθεύγεηαη o 

δηαρωξηζκόο ηoπ ρovδξόθoθθoπ από ηo ιεπηόθoθθo πιηθό θαη ε αvάκημε ηoπ ακκoράιηθoπ κε 

ηα γαηώδε πιηθά ηωv παξεηώv θαη ηoπ ππζκέvα ηoπ oξύγκαηoο. Η δηάζηξωζή ηoπ ζα γίvεηαη ζε 

ζηξώζεηο όρη κεγαιύηεξεο ηωv 25 εθ. 
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 Τo ππόζηξωκα από ακκoράιηθo ρξεζηκεύεη γηα ηεv εμπγίαvζε ηoπ εδάθoπο θάηω από ηα 

ηερvηθά έξγα θαη ζπγρξόvωο ιεηηoπξγεί ζαv ζηξαγγηζηήξηo θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

γηα ηεv απoκάθξπvζε ηωv πάζεο θύζεωο πδάηωv ζηo όξπγκα πξoο ηα ζεκεία άvηιεζήο ηoπο 

θαη ηε δεκηoπξγία ζηεγvoύ θαη θαζαξoύ δαπέδoπ εξγαζίαο κέζα ζηo όξπγκα. 

 Η δηάζηξωζε ηoπ πιηθoύ ζα γίvεηαη ζε ζθάκκαηα πoπ ζα παξαιεθζoύv από ηε 

Δηεπζύvoπζα Υπεξεζία. Τo ακκoράιηθo ζα δηαζηξωζεί απεπζείαο ζηov ππζκέvα ηoπ 

oξύγκαηoο θαη ζηε ζπvέρεηα ζα ζπκππθvωζεί κε θαηάιιεια κεραvήκαηα όπωο δovεηηθά θιπ. 

πξoθεηκέvoπ vα επηηεπρζεί βαζκόο ζπκππθvώζεωο ηoπιάρηζηov 95% ηεο κέγηζηεο 

εξγαζηεξηαθήο ππθvόηεηαο θαηά ηεv ηξoπoπoηεκέvε δηαδηθαζία PROCTOR MODIFIED. 

 Η επίηεπμε ηoπ απαηηoύκεvoπ βαζκoύ ζπκπύθvωζεο ζηo ππόζηξωκα από ακκoράιηθo 

ηωv ηερvηθώv έξγωv, ζα ειέγρεηαη κε εξγαζηεξηαθέο δoθηκέο πoπ πξoδηαγξάθovηαη ζηηο Π.Τ.Π. 

oδoπoηίαο. Αvά 50 κ
2
. επηθαvείαο ζα εθηειείηαη έvαο ηoπιάρηζηov έιεγρoο ηoπ βαζκoύ 

ζπκππθvώζεωο ηoπ ππoζηξώκαηoο. 

 Avεμάξηεηα πάvηωο από ηα απoηειέζκαηα ηωv παξαπάvω ειέγρωv, o αvάδoρoο 

παξακέvεη απoθιεηζηηθά ππεύζπvoο γηα θάζε θαζίδεζε ηoπ εδάθoπο κεηά ηεv oιoθιήξωζε 

όιεο ηεο εξγαζίαο επίρωζεο ηoπ ζθάκκαηoο θαζώο θαη γηα θάζε δεκηά ηωv ηερvηθώv έξγωv, ε 

oπoία oθείιεηαη ζηεv επίρωζε θαη oθείιεη vα απoθαηαζηήζεη θάζε δεκηά, κε δαπάvε ηoπ, ρωξίο 

ηδηαίηεξε απoδεκίωζε. 
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1. Ανηικείμενο - Καηηγορίες 

 

 Η  Τερληθή Πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν ηνκήο θαη ζηελ αλαθαηαζθεπή 

ησλ νδνζηξσκάησλ ησλ νδώλ όπνπ αλνίγνληαη νξύγκαηα θιπ. γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγώλ 

ύδξεπζεο ή γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπώλ ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηύνπ. 

 Η θαζαίξεζε, ε απνζύλζεζε, ε απνμήισζε θάζε είδνπο νδνηξώκαηνο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ από ην δάπεδν εξγαζίαο ζα γίλεη κε κεραληθά κέζα, 

απνθιεηνκέλεο ηεο πεξηπηώζεσο ρξεζηκνπνηήζεσο εθξεθηηθώλ πιώλ. 

 Τα νδνζηξώκαηα αλάινγα κε ην πιηθό δηάζηξσζήο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

α) Οδνζηξώκαηα κε αζθαιηηθό ηάπεηα 

β) Οδνζηξώκαηα από ζθπξόδεκα 

γ) Κπβνιηζόζηξσηα νδνζηξώκαηα 

δ) Οδνζηξώκαηα ιηζόζηξσηα κε πιάθεο ή ιίζνπο πνπ δελ έρνπλ θαλνληθό ζρήκα. 

 

 

2. Γενικά 

 

 Πξηλ αξρίζνπλ νη εθζθαθέο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη από ηελ αξκόδηα 

Υπεξεζία άδεηα ηνκήο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Οη δαπάλεο έθδνζεο ηεο άδεηαο βαξύλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν. 

 Δλδερόκελε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο από ππαηηηόηεηα  ησλ 

αξκόδησλ Υπεξεζηώλ, έρεη ζαλ κόλε ζπλέπεηα γηα ηελ Δ.ΥΓ.Α.Π. ηελ έγθξηζε αληίζηνηρεο 

παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ΄Αδεηεο ηνκήο ζα δεηνύληαη αθόκε θη όηαλ 

πξόθεηηαη γηα ηνκή ρσκάηηλσλ ή αδηακόξθσησλ νδνζηξσκάησλ θαη γεληθά γηα εθηέιεζε 

εθζθαθώλ, αλ απηό απαηηείηαη από ηνπο θαηόρνπο ησλ ρώξσλ, όπνπ ζα εθηειεζζνύλ νη 

εξγαζίεο. 

 Πξηλ γίλεη ε ηνκή, ζα ραξάδνληαη ηα όξηά ηεο ζην νδόζηξσκα κε θνπηηθό εξγαιείν. Η 

απνζύλζεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα γίλεη κε ηα ρέξηα είηε κε κεραληθά κέζα, πάλησο όκσο κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε ε εξγαζία λα πεξηνξίδεηαη όζν ην δπλαηόλ αθξηβέζηεξα ζηηο δηαζηάζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σηελ εξγαζία απνζύλζεζεο πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε απόζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθώλ ή εθείλσλ πνπ ζα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, ζε ζέζεηο 

θνληά ζηα ζθάκκαηα, απ’όπνπ λα είλαη δπλαηή ε θόξησζή ηνπο γηα λα απνκαθξπλζνύλ, ή ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. ΄Οηαλ ε ηνκή γίλεηαη εγθάξζηα ζηελ νδό, ε θαζαίξεζε ζα γίλεηαη 

πξώηα ζην κηζό πιάηνο ηεο θαη αθνύ ηειεηώζεη ε εθζθαθή απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ζα γίλεη ε 

θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο θαη ζα θαηαζθεπαζηνύλ πξνζσξηλέο 

κεηαιιηθέο γεθπξώζεηο πάλσ από ηα νξύγκαηα γηα ηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ. Οη ηπρόλ 

πξνζσξηλέο κεηαιιηθέο γεθπξώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θαη’απνθνπή ηίκεκα. Σηε ζπλέρεηα 

ζα δηαλνίγεηαη ην άιιν κηζό ηνπ πιάηνπο ηεο νδνύ, θαη αθνύ εγθαηαζηαζεί ν αγσγόο, ε 

ηάθξνο ζα επηρσζεί. 

 Σηηο πηό πάλσ θαζαηξέζεηο νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαζαηξέζεηο, όπνπ 

είλαη απαξαίηεηεο, θσιεώλ εξγαζίαο ειεθηξνζπγθνιιεηνύ (κνπξηάηδεο), όπσο θαη νη ηνπηθέο 

δηαπιαηύλζεηο ζηηο ζέζεηο θξεαηίσλ, ζσκάησλ αγθύξσζεο, αγσγώλ εθθέλσζεο θαη ινηπώλ 

ηερληθώλ έξγσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνύ. 

 Τν πιάηνο (Β) ηνπ θαζαηξνύκελνπ νδνζηξώκαηνο θαζνξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο 

ηππηθέο δηαηνκέο ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αγσγώλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Τα πιάηε (Β) απηά είλαη ηα ειάρηζηα επηηξεπόκελα εθηόο 
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εμαηξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ (ύπαξμεο αλππέξβιεησλ εκπνδίσλ) θαη κεηά από έγγξαθε εληνιή 

ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο όπνπ δύλαηαη λα κεηαβιεζνύλ. 

 Η επηηξεπόκελε αλνρή (επαύμεζε) ηνπ παξαπάλσ  πιάηνπο (Β) είλαη γηα κελ γαηώδε ή 

εκηβξαρώδε εδάθε +15 εθ. γηα δε βξαρώδε εδάθε +30 εθ. Η πηό πάλσ αλνρή λνείηαη γηα ην 

ηκήκα ηεο εθζθαθήο ην θάησ από ηνλ αζθαιηηθό ηάπεηα. Οη πηό πάλσ αλνρέο (απμήζεηο) δελ 

επηκεηξνύληαη θαη δελ πιεξώλνληαη μερσξηζηά γηαηί πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ 

αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ Τηκνινγίνπ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 Καηά ηελ εξγαζία ηεο επαλαθνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο, ην επίρσκα ηνπ ζθάκκαηνο 

πξέπεη λα ζπκπηεζηεί ηόζν θαιά, πξηλ ηνπνζεηεζεί ην ηειηθό νδόζηξσκα, ώζηε λα 

απνθιείεηαη ε πηζαλόηεηα θαζίδεζεο, Ο Αλάδνρνο έρεη ηε ζρεηηθή επζύλε κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Σε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνύλ θαζηδήζεηο ζην νδόζηξσκα, ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα επηδηνξζώζεη ην ηκήκα κε δαπάλε ηνπ αθαηξώληαο ην ππάξρνλ 

νδόζηξσκα, ή θαη ην επίρσκα ηνπ ζθάκκαηνο θαη αλαθαηαζθεπάδνληάο ηα. 

 Τα πξντόληα απνμήισζεο ζα θνξηώλνληαη, ζα κεηαθέξνληαη αλεμάξηεηα απόζηαζεο, 

ζα εθθνξηώλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο, θαη ηελ 

Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 Η πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηόπνπ ησλ έξγσλ όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Τα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζύκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθώλ ηνπ πξώελ ΥΓΔ θαη ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό. 

 

 

 

3. Oδοζηρώμαηα με αζθαληικό ηάπηηα 

 

3.1. Εργαζίες. 

 

 Η ράξαμε θαη ε ηνκή ησλ αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζα εθηειείηαη ππνρξεσηηθά κε 

αζθαιηνθόπηε, ώζηε ν αζθαιηνηάπεηαο λα κελ ππνζηεί βιάβε ηα δε ρείιε απηνύ λα είλαη 

επζύγξακκα. 

 Η απνμήισζε ηκεκάησλ ησλ παξεηώλ ηεο ηάθξνπ, δειαδή ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη 

ηεο βάζεσο απηνύ, ζα γίλεη ζε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 5 εθαηνζηώλ εθαηέξσζελ ή εθόζνλ απηά 

έρνπλ ππνζηεί βιάβεο, ζε ζπλνιηθό πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνζηώλ. Αλ ζπληξέρνπλ ιόγνη 

γηα κεγαιύηεξν ζπλνιηθό πιάηνο απνμήισζεο απηό θαζνξίδεηαη ύζηεξα από έγγξαθε εληνιή 

ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 Τν πιηθό ππόβαζεο νδνζηξσζίαο ζα είλαη από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ θαηά ηελ 

Π.Τ.Π. 150 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 104, ζα 

ζπκππθλσζεί κε κεραληθά κέζα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο πξναλαθεξζείζαο 

πξνδηαγξαθήο, εθηόο αλ δεηεζεί από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία κεγαιύηεξε ζπκπύθλσζε θαηά 

Proctor, νπόηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ επηηύρεη. 

 Δάλ ην νδόζηξσκα απνηειείηαη από δύν αζθαιηηθέο ζηξώζεηο, πάρνπο 50 ριζη. 

εθάζηε, ε ζηάζκε ηεο ππόβαζεο ζα θζάζεη 100 ριζη. ρακειώηεξα από ηελ ζηάζκε ηεο νδνύ 

(εξπζξά). Γεληθά ε ζηάζκε ηεο ππόβαζεο ζα εμαξηεζεί από ην πάρνο ηνπ πθηζηακέλνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 Μεηά ηελ ζπκπύθλσζε ηεο ππόβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νδόζηξσκα 

απνηειείηαη από δύν αζθαιηηθέο ζηξώζεηο, ζα εθηειεζζνύλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Δπάιιεηςε ηεο σο άλσ δεκηνπξγεζείζαο επηθάλεηαο, κε αζθαιηηθό δηάιπκκα ζύκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο Π.Τ.Π. Α.201 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ., δειαδή ζα είλαη κίγκα αλαινγίαο 600 



Γηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

111_v0001_ΚΑΘΑΙΡΕΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ  

1 Ιανοσαρίοσ 2013  Σ.Π. 111 

4 

ργξ. θαζαξήο αζθάιηνπ θαη 400 ργξ. πεηξειαίνπ αλά ηόλλν θαη ζα δηαζηξώλεηαη ζε 

πνζόηεηα από 1,2 κέρξη 1,4 θηιά αλά κ
2
 ελ ζεξκώ (ηύπνο ΜΔ-0). 

 Γηάζηξσζε ελ ζεξκώ ηεο πξώηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο βάζεο κε αζθαιηνζθπξόδεκα 

θιεηζηνύ ηύπνπ, ζπκπεππθλσκέλνπ πάρνπο 50 ριζη. εθηεινύκελε ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ Π.Τ.Π. Α260 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. 

 Δπάιεηςε ηεο παξαπάλσ θαηαζθεπαζζείζαο αζθαιηηθήο ζηξώζεο βάζεο (πξώηε ζηξώζε) 

κε ζπγθνιιεηηθή ζηξώζε θαζαξήο αζθάιηνπ ηύπνπ 180/220, ζύκθσλα κε ηελ Π.Τ.Π. 200 

ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. πνπ ζα δηαζηξώλεηαη ελ ζεξκώ θαη ζε πνζόηεηα 0,30 ργξ. αλά κ
2
. Η 

παξαπάλσ ζπγθνιιεηηθή ζηξώζε είλαη δπλαηόλ λα γίλεη από όμηλν αζθαιηηθό δηάιπκκα 

ηύπνπ ΜΔ-5 ζύκθσλα κε ηελ Π.Τ.Π. Α203 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. θαη ζε αλαινγία 1,2 ργξ. 

αλά κ
2
. 

 Γηάζηξσζε ηεο δεύηεξεο ζηξώζεσο (ζηξώζε θπθινθνξίαο) από αζθαιηνζθπξόδεκα 

θιεηζηνύ ηύπνπ, ζπκπεππθλσκέλνπ πάρνπο 50 ριζη., εθηεινύκελε ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηε πξόηππε ηερληθή πξνδηαγξαθή Α265 ηνπ Υ.Γ.Δ. 

 Δάλ ην ππάξρνλ νδόζηξσκα απνηειείηαη από ηξείο αζθαιηηθέο ζηξώζεηο ζα γίλνπλ επί 

πιένλ νη θάησζη εξγαζίεο: 

 Μεηά ηελ επάιεηςε ηεο ζπγθνιιεηηθήο ζηξώζεο επί ηεο πξώηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

βάζεο, ζα δηαζηξσζεί ε ελδηάκεζε αζθαιηηθή ζηξώζε πάρνπο 50 ριζη. ζύκθσλα κε ηελ 

Π.Τ.Π. Α265 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. 

 Δπάιεηςε ηεο αλσηέξσ αζθαιηηθήο ζηξώζεο κε ζπγθνιιεηηθή ζηξώζε θαη δηάζηξσζε ηεο 

αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

 Οη αξκνί κεηαμύ ηνπ παιαηνύ αζθαιηνηάπεηα θαη ηεο ηειηθήο ζηξώζεο (ζηξώζε 

θπθινθνξίαο) ηνπ λενδηαζηξσζέληνο ζα εκπνηίδνληαη από ππθλό δηάιπκκα θαζαξήο 

αζθάιηνπ. 

 Φόξησζε - εθθόξησζε - κεηαθνξά θαη απόξξηςε ζε κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο 

θαη ηε Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία όισλ ησλ πξντόλησλ από ηελ απνμήισζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα 

θαη ηηο νπνηαζδήπνηε βάζεο ή ππόβαζεο απηνύ, όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα πεξηζζέςνπλ από 

ηελ θαηαζθεπή θαζώο επίζεο θαη όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ θαζαξηζκό 

ησλ ηνκώλ θαη ησλ πέξημ απηώλ ρώξσλ. 

 

 

3.2. Διεσκρινίζεις 

 

 Αύμεζε ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ παιαηνύ ηάπεηα θαη ηεο βάζεσο απηνύ όπσο θαη ησλ 

παξεηώλ ησλ ηάθξσλ είλαη λνεηή κόλν γηα ηα ηκήκαηα εθείλα πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε, είηε 

από ηελ θπθινθνξία, είηε από ηηο θαζηδήζεηο πνπ νθείινληαη ζπλήζσο ζηα όκβξηα ύδαηα, είηε 

από ηα κεραλήκαηα ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηελ εθζθαθή ησλ ηάθξσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ζσιήλσλ. 

 Η πξόζζεηε απηή εθζθαθή ζα γίλεηαη κόλν ζην ηκήκα ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη ηεο 

βάζεώο ηνπ θαη πνηέ ζηελ ππόβαζή ηνπ. Η βάζε θαζνξίδεηαη όηη ζα απνηειείηαη από 

μεξνιηζνδνκή θαη αξγνύο ιίζνπο ή από ρνλδξά ραιίθηα νδνζηξσζίαο ή από ζηξώζε από 

άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. 

 Η πξόζζεηε απηή εθζθαθή ζα εθηειείηαη κε κεγάιε επηκέιεηα είηε κε κεραληθά κέζα, 

είηε δηά ρεηξώλ, ε δε ράξαμε ηεο αζθάιηνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε επζύγξακκα ηκήκαηα 

παξάιιεια ή θάζεηα κε ηνλ έμνλα ηνπ δξόκνπ. 

 Τα πξντόληα απνμήισζεο ζα ελαπνηίζεληαη νπσζδήπνηε ζε ρώξνπο πνπ δελ 

παξαθσιύνπλ ηελ θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ. 
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 Η εληαία πιένλ επηθάλεηα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ηόζν από ηελ απνμήισζε ησλ 

βιαβέλησλ ηκεκάησλ όζν θαη από ηε δηάζηξσζε ηνπ πιηθνύ νδνζηξσζίαο 3Α, ζα θαζαξηζηεί 

κε επηκέιεηα θαη ζα ζπκππθλσζεί μαλά κέρξηο επηηεύμεσο ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνύ βαζκνύ 

ζπκπύθλσζεο. 

 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηεο πξώηεο ζηξώζεο βάζεο ζα πξνεγεζεί 

επηκειήο θαζαξηζκόο κε ζάξσζξα θαη όπνπ έρνπλ ελαπνηεζεί θεξηά από ηε βξνρή, ν 

θαζαξηζκόο ζα γίλεηαη κε μύζηξεο θαη ζάξσζξα θαη ζα αθνινπζήζεη ε επάιεηςε κε 

αζθαιηηθό δηάιπκκα κε ηελ ρξήζε κεραληθνύ ςεθαζηήξα. Ο ίδηνο θαζαξηζκόο ζα πξνεγεζεί 

θαη ηεο επάιεηςεο κεηαμύ ησλ δύν ζηξώζεσλ θαη ε επάιεηςε ζα γίλεη πάιη κε κεραληθό 

ςεθαζηήξα. 

 Η ηειηθή επηθάλεηα θύιηζεο ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ θαηά 

πιάηνο θαη κήθνο θιίζε ηεο νδνύ θαη λα κελ είλαη ςειόηεξε από 1,5 εθ. από ηνλ ππόινηπν 

δξόκν ζηε ζέζε ηεο ηνκήο. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί από ηνλ Αλάδνρν ζηελ ηειηθή επηθάλεηα 

θύιηζεο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη νκαιή, επίπεδε θαη λα κελ μερσξίδεη, όζν είλαη δπλαηόλ, από 

ην ππόινηπν νδόζηξσκα ηεο νδνύ. 

 

 

 

4. Οδοζηρώμαηα από ζκσρόδεμα 

 

 Η επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 104. Η 

ζηάζκε ηεο ππόβαζεο ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. Η ζπκππθλσκέλε ππόβαζε ζα δηαζηξσζεί από ζθπξόδεκα ησλ 200 ργξ. 

ηζηκέληνπ. Τν πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη ην ίδην κε ην πάρνο ηνπ πθηζηακέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο. 

 Πξηλ από ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν ππζκέλαο ηεο ζθάθεο θαη ηα ρείιε ηεο 

πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ θαιά θαη λα βξαρνύλ κε λεξό. Σηα ρείιε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ 

θόπεθε πξέπεη λα εθαξκνζηεί πδαξέο δηάιπκκα ηζηκέληνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή 

ζύλδεζε ηνπ παιηνύ κε ην λέν ζθπξόδεκα. 

 Η επάλσ επηθάλεηα ζα είλαη επίπεδε θαη ζα κνξθσζεί κε πήρπ, πνπ ζα εδξάδεηαη ζην 

παιηό νδόζηξσκα θαη ζηηο δύν κεξηέο ηεο ηάθξνπ, έηζη ώζηε λα ζπκπέζνπλ νη επηθάλεηεο ηνπ 

παιηνύ κε ην λέν νδόζηξσκα. 

 Γελ γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε ππνρώξεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο πνπ απνθαηαζηάζεθε, 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ηπρόλ ππνρσξήζεηο 

πνπ ζα ζπκβνύλ (κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή) ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επεηδή ε εξγαζία 

απηή ζεσξείηαη όηη είλαη ζπκβαηηθή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα 

ζπληεξήζεη ην έξγν. 

 

 

 

5. Κσβολιθόζηρωηα  - Οδοζηρώμαηα 

 

 Καηά ηελ εξγαζία απνμειώζεσο ησλ θπβνιίζσλ, πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε 

θαηαζηξνθή απηώλ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 Η επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 104.Η 

ζηάζκε ηνπ επηρώκαηνο ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ 
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νδνζηξώκαηνο. Πάλσ από ηελ επίρσζε ζα θαηαζθεπαζζεί βάζε από ζθπξόδεκα ησλ 200 ριγ. 

ηζηκέληνπ, κε κέζν πάρνο ίδην κε ην ππάξρνλ ζθπξόδεκα θαη ίδην νπιηζκό. Αθνύ ζθιεξπλζεί 

ζα γίλεη επίζηξσζε κε ρνλδξόθνθθν άκκν, κε ειάρηζην ζπκπηεζκέλν πάρνο ίδην κε ην 

ππάξρνλ. Σηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζνύλ νη θπβόιηζνη, πνπ ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

θαζαξηζηεί θαιά θαη ζα γίλεη ην αξκνιόγεκά ηνπο κε άκκν θαη ε ηύπαλζε. 

 Οη θπβόιηζνη ζα είλαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο θαη ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

ζην νδόζηξσκα. 

 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε θπβνιίζσλ ζε ζηάζκε πςειόηεξε από ηελ θαλνληθή 

(επεηδή ίζσο πξνβιέπεηαη ε ππνρώξεζή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ). Ο Αλάδνρνο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε ππνρώξεζε ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ πνπ ζα ζπκβεί σο 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, 

επεηδή απηή ε εξγαζία, πνπ ζεσξείηαη ζπκβαηηθή, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

Αλαδόρνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

 Σηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο ηεο ππόβαζεο, δηάζηξσζεο ηεο άκκνπ, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

θπβνιίζσλ, νη εξγαζίεο αξκνιόγεζεο θαη ηύπαλζεο θαζώο θαη ε εξγαζία θαζαξηζκνύ ηνπ 

νδνζηξώκαηνο κεηά ην ηέινο ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ 

θάζε είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (όπσο 

ζθπξόδεκα, άκκνο, θπβόιηζνη θιπ.) 

 

 

6. Λιθόζηρωηα - Οδοζηρώμαηα 

 

 Η επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεη όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 104. 

Η ζηάζκε ηνπ επηρώκαηνο ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. Πάλσ από ηελ επίρσζε ζα γίλεη δηάζηξσζε ρνλδξόθνθθεο άκκνπ ζε 

ζπκπηεζκέλν πάρνο, ίδην κε ηελ πθηζηακέλε ζπκππθλσκέλε άκκν. Αθνινύζσο ζα 

ηνπνζεηεζνύλ νη πέηξεο πνπ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ην 

αξκνιόγεκά ηνπο κε άκκν θαη ε ηύπαλζε. 

 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ιίζσλ ςειόηεξε από ηελ θαλνληθή (επεηδή ίζσο 

πξνβιέπεηαη ππνρώξεζε). Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

ππνρσξήζεηο απηέο, πνπ ελδερόκελα ζα ζπκβνύλ σο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε. Σηελ εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ιηζόζηξσηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο 

ζπκπίεζεο θαη θαζαξηζκνύ ηνπ, νη κεηαθνξέο ησλ ιίζσλ θαη ησλ άιισλ πιηθώλ θαζώο θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο. Ο Αλάδνρνο δελ ζα απνδεκησζεί ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

βάζεο από άκκν πνπ ζεσξείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Δπίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηελ αμία ησλ θάζε είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

 

7. ΄Ελεγτος εργαζιών 

 

 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν θαηαζθεπήο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ε Δ.ΥΓ.Α.Π. 

επηθπιάζζεη ζηνλ εαπηό ηεο ην δηθαίσκα όπσο, δηα ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο ζα 
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πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ αιιά θαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπκπύθλσζεο πνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Πξνδηαγξαθέο ηνπ πξώελ 

Υ.Γ.Δ. Οη αλαθεξόκελνη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ., ζηα 

εξγαζηήξηα ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ θαζώο θαη ζηα αλαγλσξηζκέλα 

εξγαζηήξηα 

 Οη παξαπάλσ δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη παξνπζία ηνπ Αλαδόρνπ, ζηηο ζέζεηο πνπ ζα 

ππνδεηθλύεη θάζε θνξά ε Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία. Οη δαπάλεο ησλ δνθηκώλ απηώλ ζα 

βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ από ηηο δνθηκέο πξνθύςεη όηη ν Αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνίεζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή δελ επέηπρε ζπκπύθλσζε ησλ δηαθόξσλ ζηξώζεσλ, 

δειαδή αλ νη εξγαζίεο δελ έγηλαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 Οη δεηγκαηνιεςίεο κπνξεί λα γίλνπλ θαη απνπζία ηνπ Αλαδόρνπ, κε ηελ παξνπζία 

κόλν ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, ηα δε απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ εξεπλώλ ζα 

είλαη δεζκεπηηθά γηα ηνλ Αλάδνρν. 

 Η δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο από ηνλ Αλάδνρν όμηλσλ αζθαιηηθώλ γαιαθησκάησλ 

αληί ηεο θαζαξήο αζθάιηνπ ή ηνπ δηαιύκκαηνο απηήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ζα 

εμαξηεζεί από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία). 

 Δπηζεκαίλεηαη θαη δεπθξηλίδεηαη όηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα πξέπεη λα 

θαιύπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηώλ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ ή θαη ησλ ΟΤΑ 

θαη όηη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ήζειε 

ηπρόλ απαηηεζεί από ηνπο παξαπάλσ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, ρσξίο 

ηδηαίηεξε ακνηβή. 

 Δηδηθά ζεκεηώλεηαη όηη επεηδή πηζαλόλ ηκήκα ηνπ αγσγνύ λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηελ 

νδό κε νδόζηξσκα από ζθπξόδεκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζα 

εθαξκνζζνύλ επαθξηβώο νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηεο AASHΤΟ (AMERICAN 

ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS). 

 Γεληθά, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο, γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ 

ρώξνπ δηέιεπζεο ησλ αγσγώλ. 
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1. Ανηικείμενο 

Η  Σερληθή Πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ζηελ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θξαζπέδσλ 

ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηα ξείζξα ηνπο πνπ απνηεινύληαη είηε από ιαμεπηέο πέηξεο θπζηθέο είηε 

από ζθπξόδεκα, θαη ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ είλαη ζηξσκέλα από ζθπξόδεκα, ή ηζηκεληόπιαθεο 

ή ηζηκεληνπιαθίδηα, ή θπβόιηζνπο, ή ιίζνπο γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ύδξεπζεο, ή γηα 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπέο ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηύνπ. 

 

 

2. Γενικά 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θξαζπεδνξείζξσλ θαη ησλ 

πεδνδξνκίσλ, πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε επίρσζε θαη ε ζπκπύθλσζε ηεο ηάθξνπ ζύκθσλα 

κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 104. ύκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

103 ε απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο ησλ πεδνδξνκίσλ - θξαζπεδνζείζξσλ ζα 

εθηειείηαη από ηνλ Αλάδνρν, ζπλερώο θαη παξάιιεια κε ηελ επίρσζε ησλ ηάθξσλ, εθηόο θαη 

αλ δώζεη δηαθνξεηηθή εληνιή ε Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. Σα πξνο απνκάθξπλζε πξντόληα 

θαζαίξεζεο ζα θνξηώλνληαη, ζα κεηαθέξνληαη, ζα εθθνξηώλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε 

κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο θαη ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

 

Πηζαλέο απνζέζεηο ζε κέξε πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπλεπάγεηαη ηελ κε 

πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηελ κε επηζηξνθή ησλ θξαηήζεσλ ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

Ε.ΤΔ.Α.Π. από θάζε κειινληηθή αμίσζε νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ από ηελ ελέξγεηα απηή ηνπ 

Αλαδόρνπ.   

Εάλ ηκήκαηα ησλ ρεηιέσλ ηεο ηάθξνπ δειαδή ησλ ηκεκάησλ από πιάθεο θαη ε ππόβαζή ηνπο, 

ή ηκήκαηα από ζθπξόδεκα έρνπλ ππνζηεί βιάβεο, ζα απνμεισζνύλ. Μεηά ηελ ζπκπύθλσζε 

ηεο ππόβαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαπηζηώζεη αλ ηπρόλ έρνπλ ππνζηεί 

βιάβε ηα παξαθείκελα ηεο εθζθαθήο ηκήκαηα ηνπ πεδνδξνκίνπ, ηα νπνία θαη ζα απνθαζηζηά 

ππνρξεσηηθά, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή. 

 

Η πξόζζεηε απηή απνμήισζε ζα εθηειείηαη δηα ρεηξώλ έηζη ώζηε ηα ρείιε ηεο ηάθξνπ λα 

θαηαιήγνπλ ζε επζύγξακκα ηκήκαηα θαη ζηελ πεξίπησζε ηζηκεληνπιαθώλ λα ζπκπίπηνπλ κε 

αθέξαηεο πιάθεο. Σα πξντόληα απνμήισζεο ζα απνθνκίδνληαη ακέζσο από ηνλ Αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, γηα ηελ απνθνκηδή πξντόλησλ εθζθαθήο. 

 

Σν ύςνο ηεο ζπκππθλσκέλεο επίρσζεο ηνπ νξύγκαηνο ηνπ αγσγνύ ζα θαζνξίδεηαη από ηελ 

ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πιηθά ηεο ίδηαο πνηόηεηαο θαη 

ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ κε ηα πθηζηάκελα, ε δε ηνπνζέηεζή ηνπο ζα εθηειεζζεί κε ηξόπν θαη ζρέδην 

απόιπηα όκνην κε ην ζρέδην ηνπ πθηζηακέλνπ πεδνδξνκίνπ. Θδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ ηειηθή ζηάζκε, ε νπνία πξέπεη λα ζπκπίπηεη απόιπηα κε ηελ ζηάζκε ηνπ 

ππνινίπνπ πεδνδξνκίνπ, ε δε κόξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ζα γίλεηαη έηζη ώζηε απηή λα 

πξνζαξκόδεηαη  ζηελ πθηζηάκελε κνξθή ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

Eθόζνλ ηκήκαηα ηνπ πεδνδξνκίνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε θαηά ην δηάζηεκα πνπ 

παξεκβάιιεηαη από ην ρξόλν εθζθαθήο ηεο ηάθξνπ, κέρξη ην ρξόλν απνθαηάζηαζεο ησλ 

πεδνδξνκίσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηα σο άλσ θαηεζηξακκέλα ηκήκαηα 

πεδνδξνκίνπ ή θξαζπεδνξείζξσλ θαη ηελ ππόβαζή ηνπο, δηα ρεηξώλ, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή. 
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Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ γηα θάζε είδνο αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ ν Αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα θαζαξίζεη ηνλ ρώξν από ηα ππνιείκκαηα ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ πξηλ ηνλ 

παξαδώζεη ζηελ θπθινθνξία . 

  

 

3. Άρζη και επαναηοποθέηηζη κραζπέδων και ρείθρων 

Σα θξάζπεδα θαη ηα ξείζξα ησλ πεδνδξνκίσλ εθόζνλ ππάξμεη αλάγθε, ιόγσ ηεο ζέζεο ησλ 

νξπγκάησλ ηνπ αγσγνύ θαη ησλ ηερληθώλ έξγσλ απηνύ, αθαηξνύληαη από ηε ζέζε ηνπο. 

 

Όηαλ ηα θξάζπεδα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ιαμεπηνύο θπζηθνύο ιίζνπο, ζεθώλνληαη κε 

πξνζνρή θαη θπιάζζνληαη γηα λα επαλαηνπνζεηεζνύλ. Σα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα θαη 

ξείζξα ζεθώλνληαη κε απνζύλδεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ή θαη κε θνπή ηνπ ηπρόλ ππάξρνληνο 

νπιηζκνύ. 

 

Σα θξάζπεδα από ιαμεπηνύο ιίζνπο, αθνύ θαζαξηζηνύλ θαη ιαμεπηνύλ θαηά ηελ γσλία θαη ηηο 

δύν θαλεξέο πιεπξέο εάλ ππάξμεη αλάγθε, επαλαηνπνζεηνύληαη ζε ππόζηξσκα από 

ζθπξόδεκα C12/15. 

 

Σα ξείζξα από ζθπξόδεκα θαη ηα θξάζπεδα αλαθαηαζθεπάδνληαη ζηηο αξρηθέο ηνπο 

δηαζηάζεηο κε ζθπξόδεκα ηεο παξαπάλσ ζύλζεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ζηελ ηηκή κνλάδαο θαη 

ηεο ηπρόλ απαηηνύκελεο επίρξηζεο κε ηζηκεληνθνλία ησλ 600 ριγ. θαη ησλ ηπρόλ 

απαηηνύκελσλ μπινηύπσλ. ηελ γσλία ηνπ από ζθπξόδεκα θξαζπέδνπ, μαλαηνπνζεηείηαη θαη 

ε ηπρόλ ππάξρνπζα παθησκέλε ζηδεξέληα γσλία. Σπρόλ θαηαζηξαθέληα θξάζπεδα ή/θαη 

ξείζξα ζα αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνύξγηα ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.  

  

 

4. Πεζοδρόμιο από ζκσρόδεμα 

Μεηά ηηο εξγαζίεο ζπκππθλώζεσο ηνπ επηρώκαηνο ηνπ νξύγκαηνο, ζα δηαζηξσζεί άνπιν 

ζθπξόδεκα κε πεξηεθηηθόηεηα ηζηκέληνπ 200 ριγ./κ
3
 ζε πάρνο, ίδην κε ην ππάξρνλ ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. 

 

Πξηλ από ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν ππζκέλαο ηεο ζθάθεο θαη ηα ρείιε ηεο πξέπεη λα 

θαζαξηζηνύλ θαιά θαη λα βξαρνύλ κε λεξό. ηα ρείιε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ θόπεθε πξέπεη 

λα εθαξκνζηεί πδαξέο δηάιπκα ηζηκέληνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή ζύλδεζε ηνπ παιηνύ κε 

ην λέν ζθπξόδεκα. 

 

Η επάλσ επηθάλεηα ζα είλαη επίπεδε θαη ζα κνξθσζεί κε πήρπ, πνπ ζα εδξάδεηαη ζην παιηό 

νδόζηξσκα θαη ζηηο δύν κεξηέο ηεο ηάθξνπ, έηζη ώζηε λα ζπκπέζνπλ νη επηθάλεηεο ηνπ 

παιηνύ κε ην λέν νδόζηξσκα. 

 

Δελ γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε ππνρώξεζε ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ απνθαηαζηάζεθε κέρξη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ηπρόλ ππνρσξήζεηο πνπ ζα 

ζπκβνύλ (κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή) ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επεηδή ε εξγαζία απηή 

ζεσξείηαη όηη είλαη ζπκβαηηθή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα 

ζπληεξήζεη ην έξγν. 
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5. Πλακόζηρωηα πεζοδρόμια 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη, θαηά ηελ απνμήισζε πεδνδξνκίσλ από πιάθεο ή 

πιαθίδηα, ώζηε λα απνθεπρζεί, αλ είλαη δπλαηόλ, ε θαηαζηξνθή ηνπο, δεδνκέλνπ όηη κπνξεί 

λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ηηο αθέξαηεο πιάθεο ή πιαθίδηα θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. Η απνμήισζε ησλ πιαθώλ ζα εθηειείηαη ζην πξνβιεπόκελν πιάηνο ηνπ 

νξύγκαηνο όηαλ νη πιάθεο έρνπλ ην ίδην πιάηνο κε ην όξπγκα. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 

πξνβεί ζε απνμήισζε πιαθώλ πέξαλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο, ππνρξενύηαη λα ηηο 

επαλαθέξεη ππνρξεσηηθά, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή. ΄Όηαλ ην πιάηνο ηνπ νξύγκαηνο είλαη 

κηθξόηεξν από ην πιάηνο ησλ πιαθώλ, ν Αλάδνρνο ζα απνμειώλεη θαη ζα επαλαθέξεη 

αθέξαηεο ηηο πιάθεο ηνπ νξύγκαηνο ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή. 

 

Η άξζε ησλ πιαθώλ θαη πιαθηδίσλ ζα γίλεηαη κε πξνζνρή, γηα λα απνθεπρζνύλ δεκηέο ζηηο 

πιάθεο.  Οη πιάθεο κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε ζηνίβεο ζηηο άθξεο ησλ 

πεδνδξνκίσλ πξνο ηηο νηθνδνκέο θαη ζα θπιάγνληαη κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ κέρξη ηελ 

επαλαηνπνζέηεζή ηνπο. 

 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαηά ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ πιαθώλ λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη όζεο 

έπαζαλ δεκηέο πνπ δελ επαλνξζώλνληαη κε θνηλή ιάμεπζε, αιιά λα ζπκπιεξώζεη ηα θελά 

ρξεζηκνπνηώληαο λέεο πιάθεο ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο πνηόηεηαο. Αλ δελ 

ππάξρεη ζην εκπόξην ν ίδηνο ηύπνο πιαθώλ θαη ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηύπνο 

πιαθώλ παξαπιήζηνο πνπ ζα εγθξηζεί από ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. Η επαλαηνπνζέηεζε 

ησλ πιαθώλ ζα γίλεηαη κόλν εθόζνλ εμαζθαιηζζεί, κε επηκειεκέλε ζπκπύθλσζε ησλ πιηθώλ 

επίρσζεο, όηη ε επίρσζε δελ ζα ππνρσξήζεη γηα λα κελ θαηαζηξαθεί ην πιαθόζηξσην. Σελ 

επζύλε θέξεη ν Αλάδνρνο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαλνξζώζεη θάζε βιάβε, κε δηθά ηνπ 

έμνδα, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

 

To ππόζηξσκα ησλ πιαθώλ θαη ησλ πιαθηδίσλ ζα είλαη ζθπξόδεκα ή ζπκπηεζκέλν 

ακκνράιηθν (3Α), ζύκθσλα κε ην πθηζηάκελν, κε δηάζηξσζε αζβεζηνθνληάκαηνο αλαινγίαο 

1:3 κε πξνζζήθε ηζηκέληνπ 150 ργξ./κ
3
 πάρνπο αλάινγν κε ην πάρνο ησλ πιαθώλ. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη νη ηζηκεληόπιαθεο ή ηζηκεληνπιαθίδηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζα είλαη ηεο 

απηήο πνηόηεηαο θαη ηνπ απηνύ ζρεδίνπ κε ηα πθηζηάκελα, ε δε ηνπνζέηεζή ηνπο ζα 

εθηειεζζεί κε ηξόπν θαη ζρέδην απόιπηα όκνην κε ην ζρέδην ηνπ πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ. 

Σέινο ζα εθηειεζζεί ην αξκνιόγεκα κε γαιάθησκα ηζηκέληνπ θαη ζε ρξσκαηηζκό αληίζηνηρν 

κε ηνλ ήδε πθηζηάκελν. 

 

Σν ύςνο ηνπ ζπκππθλσκέλνπ επηρώκαηνο ζα εμαξηεζεί από ην πάρνο ησλ πιαθώλ ή 

πιαθηδίσλ, θαη ην είδνο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ε ζηάζκε ηνπ 

αλαθαηαζθεπαζκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα ζπκπίπηεη απόιπηα κε ηε ζηάζκε ηνπ 

ππνινίπνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

 

6. Κσβολιθόζηρωηα πεζοδρόμια 

Καηά ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ θπβνιηζνζηξώησλ πεδνδξνκίσλ, ζα απνθεύγεηαη ε 

θαηαζηξνθή ησλ θπβόιηζσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηνί γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 
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πεδνδξνκίνπ. Η ππόβαζε ησλ θπβόιηζσλ ζα είλαη όκνηα κε ηελ ππάξρνπζα, όζνλ αθνξά ζηελ 

πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο απηήο. 

 

Οη θπβόιηζνη ζα είλαη απόιπηα όκνηνη ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηηο δηαζηάζεηο κε ηνπο 

πθηζηάκελνπο θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζύκθσλα κε ην ζρέδην ησλ ππαξρόλησλ, αθνύ ζα έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο θαζαξηζηεί θαιά θαη ζα έρεη γίλεη ην αξκνιόγεκα ηνπο κε άκκν θαη ε 

ηύπαλζε. Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε θπβόιηζσλ ζε ζηάζκε πςειόηεξε από ηελ θαλνληθή 

(επεηδή ίζσο πξνβιέπεηαη ε ππνρώξεζή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ). Ο Αλάδνρνο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε ππνρώξεζε ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ πνπ ζα ζπκβεί σο 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, 

επεηδή απηή ε εξγαζία, πνπ ζεσξείηαη ζπκβαηηθή, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

Αλαδόρνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

 

ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο ηεο ππόβαζεο, δηάζηξσζεο ηεο άκκνπ, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

θπβόιηζσλ, νη εξγαζίεο αξκνιόγεζεο θαη ηύπαλζεο. Επίζεο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ θάζε 

είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (όπσο 

ζθπξόδεκα, άκκνο, θπβόιηζνη θιπ.). 

 

 

7. Λιθόζηρωηα πεζοδρόμια 

Καη ζηελ θαζαίξεζε ησλ ιηζόζηξσησλ πεδνδξνκίσλ, ζα απνθεύγεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ 

ιίζσλ, κε ζθνπό ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

 

Πάλσ από ηελ επίρσζε ζα γίλεη δηάζηξσζε ρνλδξόθνθθεο άκκνπ κε ζπκπηεζκέλν πάρνο ίδην 

κε ην πάρνο ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Αθνινύζσο ζα ηνπνζεηεζνύλ νη 

πέηξεο πνπ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ην αξκνιόγεκά ηνπο κε άκκν 

θαη ε ηύπαλζε. 

 

Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ιίζσλ ζε ζηάζκε ςειόηεξε από ηελ θαλνληθή (επεηδή ίζσο 

πξνβιέπεηαη ππνρώξεζε). Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

ππνρσξήζεηο απηέο, πνπ ελδερόκελα ζα ζπκβνύλ σο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε. ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ιηζόζηξσηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο 

ζπκπίεζεο θαη θαζαξηζκνύ ηνπ, νη κεηαθνξέο ησλ ιίζσλ θαη ησλ άιισλ πιηθώλ θαζώο θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο. Ο Αλάδνρνο δελ ζα απνδεκησζεί ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

βάζεο από  άκκν πνπ ζεσξείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Επίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηελ αμία ησλ θάζε είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

 

8. Μήκη και πλάηη καθαίρεζης - Επαναθοράς πεζοδρομίοσ -  Στέδια  

Σα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο επηθάλεηαο ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ θαζαηξείηαη θαη επαλαθέξεηαη 

είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Αύμεζε ησλ δηαζηάζεσλ απηώλ 

γίλεηαη κόλν κεηά από ηελ έγγξαθε πξνο ηνύην εληνιή ηεο Δηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο κε ηελ 

νπνία εληνιή ζα θαζνξίδνληαη επαθξηβώο θαη νη επί πιένλ απηέο δηαζηάζεηο. 
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9. Προληπηικά μέηρα 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη όια ηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξόιεςε δεκηάο ή 

αηπρήκαηνο ζε ηξίηνπο θαη είλαη εμ’ νινθιήξνπ ππεύζπλνο γηα νηηδήπνηε πξνθύςεη ζην έξγν, 

ιόγσ παξαιείςεσλ ζηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ δηαηάμεσλ. 

Σα κέηξα απηά ζα ιακβάλνληαη ζε όιν ην κήθνο ηεο ηάθξνπ θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία από ηελ θπθινθνξία πεδώλ ζηα αλαθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ησλ πεδνδξνκίσλ, 

κέρξη ηελ πιήξε πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ θνληάκαηνο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε 

δεκηνπξγία απνηππσκάησλ ζην λσπό ζθπξόδεκα ή θαη ε κεηαθίλεζε ηζηκεληνπιαθώλ ή 

ηζηκεληνπιαθηδίσλ θαη ησλ θπβόιηζσλ ή ιίζσλ. 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η  παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στις πηγές προμήθειας των κατάλληλων 

αδρανών υλικών που θα ενσωματωθούν στις στρώσεις οδοστρωσίας, στο σκυρόδεμα παντός 

τύπου και στα ασφαλτομίγματα του έργου. 

 

 

2. Υλικά  

 

 Τα αδρανή υλικά που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος θα είναι σκληρά, ανθεκτικά και 

απαλλαγμένα από πλαστικές αργίλους και από οργανικές ουσίες. 

 

 

3. Προμήθεια Υλικών  

 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη, να βρεί 

και να εξασφαλίσει, με οποιοδήποτε τρόπο (μίσθωση ή αγορά), τις κατάλληλες θέσεις (πηγές) 

από όπου θα προμηθευθεί όλα τα αδρανή υλικά που χρειάζονται για να κατασκευαστεί το 

έργο, ή να τα αγοράσει από άλλες επιχειρήσεις, που λειτουργούν και να τις γνωστοποιήσει 

αμέσως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, πριν την οριστικοποίησή τους. 

 Η ποιοτική ευθύνη για τα υλικά αυτά, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Αν όμως η 

Υπηρεσία κρίνει αιτιολογημένα ότι άλλη απ’αυτή που επιλέγει ο Ανάδοχος διαθέσιμη πηγή 

μπορεί να δόσει καλύτερα υλικά, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει την 

πηγή αυτή. ΄Ολα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να πληρούν, στο 

ανώτατο δυνατό βαθμό, όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη και σχέδια και στις αντίστοιχες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 Γενικά για όλα τα παραπάνω υλικά η Υπηρεσία δε θα παραδόσει στον Ανάδοχο 

λατομείο δανειοθάλαμο ή ορυχείο ούτε αναλαμβάνει υποχρέωση να τον διευκολύνει με 

απαλλοτρίωση κλπ. έστω και με δαπάνες του, να αποκτήσει εκτάσεις κατάλληλες για να 

παραχθούν τα απαιτούμενα υλικά ή για να αποθηκευθούν ή να διανοιχθούν δρόμοι προς 

αυτές. 

 Στις τιμές που θα προσφέρει ο Ανάδοχος περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη. 

Γι’αυτό είναι υποχρεωμένος να μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια και προσοχή τις τοπικές 

συνθήκες πριν υποβάλλει την προσφορά του. 

 Ειδικότερα, στις τιμές αυτές περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που θα χρειαστεί: 

α. Για να εξασφαλίσει τις εκτάσεις που χρειάζονται για να παραχθούν, αποθηκευθούν 

και μεταφερθούν τα υλικά μέχρι τη θέση που θα ενσωματωθούν στο έργο, μαζί με τις 

δαπάνες για παραγωγή, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, πλάγιες μεταφορές, 

προσωρινές εναποθέσεις και διαδοχικές φορτοεκφορτώσεις κλπ., ή για να αγοράσει τα 

υλικά από ιδιωτικές επιχειρήσεις, αν λειτουργούν τέτοιες στην περιοχή, να τα 

μεταφέρει κλπ. (όπως στην περίπτωση που τα παράγει ο ίδιος). 

 

β. Για να εγκαταστήσει τα κατάλληλα μηχανήματα, να κατασκευάσει τις μόνιμες ή όχι 

εγκαταστάσεις, να διαμορφώσει χώρους κατάλληλους για την παραγωγή, 

αποθήκευση, προσωρινή εναπόθεση κλπ., να αποκαλύψει το λατομείο, να 

κατασκευάσει και να συντηρεί δρόμους για τη μεταφορά και τις πλάγιες μεταφορές. 

 

γ. Αν ενδιάμεσα κάποιες ή όλες οι πηγές εξαντληθούν ή γίνουν ακατάλληλες για να 

παραχθούν δόκιμα και σε επαρκή ποσότητα υλικά ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας 
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υπεύθυνα την παραγωγή, ποιοτικά και ποσοτικά, είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει 

άλλες κατάλληλες πηγές και να τις αξιοποιήσει με δική του μέριμνα, ευθύνη και 

δαπάνες όπως και τις αρχικές, χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει για το λόγο αυτόν 

οποιαδήποτε αποζημίωση ή παράταση στις μερικές (ενδεικτικές ή αποκλειστικές) και 

στην ολική προθεσμία. 

 Αν η Υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για το έργο ή γενικά οι συνθήκες δεν 

επιτρέπουν να αποτεθούν υλικά στο δρόμο, περισσότερα απ’όσα θα ενσωματωθούν 

στο έργο μέσα σε μία μέρα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην αποθέσει 

περισσότερα, χωρίς από την αιτία αυτή να έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση 

για οποιοδήποτε λόγο (πρόσθετες ή πλάγιες μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, σταλίες 

καθυστερήσεις κλπ.). 

 Στις συνθήκες περιλαμβάνεται και η κυκλοφορία στο οδόστρωμα που κατασκευάζεται 

και σε κάθε φάση του. 

 

 

 

4. ΄Ελεγχος Υλικών 

 

 Στην παραγωγή των αργών υλικών για σκυροδέματα, οδοστρωσία και ασφαλτικά, 

πρέπει να γίνεται από τον Ανάδοχο συνεχής παρακολούθηση, δειγματοληψία και έλεγχος για 

σκληρότητα, διαβάθμιση, πλαστικότητα και υδροφιλία και να συντάσσονται σχετικά δελτία. 

Στα πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών πρέπει να σημειώνεται ότι τα υλικά, αφού 

ελέγχθηκαν, βρέθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος θα επισυνάπτει στο 

πρωτόκολλο παραλαβής αντίγραφα των πιστοποιητικών ελέγχων που εξετέλεσε. 

 Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την εκτέλεση 

επιπρόσθετων ελέγχων, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον Ανάδοχο.. 

 Για τις δειγματοληψίες και ελέγχους ισχύουν οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι 

δειγματοληψίας και ελέγχου της American Αssociation of State Highway and Transportation 

Officials (A.A.S.H.T.O.) και συμπληρωματικά οι της American Society for Testing and 

Materials (A.S.T.M.). 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η  παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή της στρώσης βάσης στις 

περιοχές ανακατασκευής τμημάτων της διώρυγας καθώς και στην κατασκευή στρώσης βάσης 

στον παράπλευρο της διώρυγας δρόμο, στις θέσεις ανακατασκευής του επιχώματος και στο 

προβλεπόμενο από τη μελέτη εφαρμογής μήκος και πλάτος. 

 

 

2. Εργασίες σε επαφή με τα τοιχώματα της διώρυγας 

 

 Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στην εκτέλεση εργασιών σε επαφή με την εκ 

σκυροδέματος επένδυση (πλευρικά τοιχωματα) της διώρυγας. Ο Ανάδοχος είναι 

αποκλειστικά υπέυθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην επένδυση και υποχρεούται 

στην άμεση αποκατάστασή της και στην πληρωμή αποζημίωσης προς Ε.ΥΔ.Α.Π. για 

οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία του καταλογισθεί λόγω τυχόν διακοπής της 

λειτουργίας της διώρυγας. 

 Για τον λόγο αυτόν δεν θα επιτραπεί η χρήση βαρέος μηχανήματος σε ζώνη πλάτους 

0,5 μ. σε επαφή και κατά μήκος της διώρυγας. Για τις εργασίες στη ζώνη αυτή, τα 

μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι της εγκρίσεως της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών στην παραπάνω ζώνη σε επαφή με τα τοιχώματα 

της διώρυγας αποκαλυφθεί κενό ή κοιλότητα πίσω από το τοίχωμα, ο Ανάδοχος θα 

ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα αναλάβει την πλήρωση του κενού ή 

της κοιλότητας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Για τις εργασίες πλήρωσης 

τέτοιων κενών / κοιλοτήτων θα συνταχθεί Νέα Τιμή Μονάδος. 

 

 

 

3. Υλικά Στρώσης Βάσης 

 

 Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει, θα μεταφέρει επί τόπου, θα διαστρώσει και θα 

συμπυκνώσει, στις διαστάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη εφαρμογής που θα εγκριθεί, το 

υλικό που απαιτείται για την κατασκευή της στρώσης βάσης. 

 Οι πηγές προμήθειας του υλικού θα είναι οι αναφερόμενες στην Τ.Π. 117. 

 Τα υλικά θα πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Απώλεια κατά τη δοκιμή υγείας πετρώματος (AASΗTO T-104)   12% 

 Aπώλεια κατά τη δοκιμή  Los Angeles (AASHΤO T-96)    40% 

 ΄Οριο Υδαρότητας (AASHΤO T-89)       25% 

 Δείκτης Πλαστικότητας (AASHΤO T-90)        6% 

 Ισοδύναμο ΄Αμμου (AASHΤO T-176)        50% 

 Koκκομετρική διαβάθμιση, ως κατωτέρω: 

 

Πρότυπο Κόσκινο % Διερχόμενο 

 

1 1/2  100 

1  70 - 100 

3/4  60 - 85 
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Νο 4 35 - 60 

Νο 10 25 - 50 

Νο 40 15 - 30 

Νο 200 8 - 15 

 

 

 

4. Διάστρωση, Διαβροχή και Συμπύκνωση 

 

 Η διάστρωση των υλικών βάσης θα γίνει σε δύο ισοπαχείς στρώσεις, πάχους έκαστης 

μετά τη συμπύκνωση όχι μικροτέρου των 10 cm. 

 Η διάστρωση των υλικών θα είναι τέτοια ώστε οι στρώσεις να είναι απαλλαγμένες 

κενών, θυλάκων και αυλακώσεων όπως και στρώσεων υλικού που να διαφέρουν ως προς τη 

σύσταση ή κοκκομετρική σύνθεση από το περιβάλλον υλικό της ίδιας κατηγορίας. Οι 

διαδοχικά ριπτόμενες ποσότητες υλικού στα διάφορα σημεία θα διαστρώνονται με κάθε 

πρόσφορο μηχανικό ή όχι μέσο της έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε σχεδόν 

οριζόντιες στρώσεις που να καλύπτουν την επιφάνεια των προς διάστρωση περιοχών σε όλο 

το πλάτος και σε ομοιόμορφο περίπου πάχος. 

 Εφόσον κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, οι επικρατούσες, λόγω βροχών, 

πλημμυρών, ψύχους ή άλλων λόγων, δυσμενείς συνθήκες καθιστούν κατά την κρίση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επισφαλή την ικανοποιητική εκτέλεση του έργου η κατασκευή του 

θα αναστέλλεται. 

 Τα υλικά κάθε στρώσης πρέπει να έχουν τη βέλτιστη περιεκτικότητα υγρασίας που θα 

καθορίζεται  από την τροποποιημένη δοκιμασία Proctor (AASHΤO T-180 μέγεθος D) σε 

τρόπο ώστε ο επιτυγχανόμενος βαθμός συμπύκνωσης να μην είναι κατώτερος του 98% του 

καθοριζομένου στις εργαστηριακές δοκιμές. Σαν βαθμός συμπύκνωσης νοείται το ποσοστό 

του επιτυγχανόμενου μετά τη συμπύκνωση, ξηρού φαινομένου βάρους του επιχώματος, 

συγκρινομένου προς το μέγιστο φαινόμενο βάρος, που είναι επιτευχτό στο εργαστήριο με τις 

βέλτιστες συνθήκες υγρασίας. 

 Για το σκοπό αυτό τα υλικά θα διαβρέχονται, αν απαιτείται, με ψεκασμό σε βαθμό 

ώστε η υγρασία κάθε στρώσης κατά τη διάρκεια της κυλίνδρωσης να διατηρείται και να είναι 

μεταξύ +3% και -3% της βελτίστης που καθορίστηκε εργαστηριακά. 

 Ο έλεγχος του επιτευχθέντος βαθμού συμπύκνωσης και της περιεκτικότητας σε 

υγρασία θα γίνεται βάσει μιάς από τις αναγνωρισμένες μεθόδους ταχέος προσδιορισμού του 

ξηρού φαινομένου βάρους του συμπυκνωθέντος υλικού και κατά προτίμηση με την 

περιγραφόμενη στην Προδιαγραφή AASHΤO T-191 (ASTM D-1556). 

 Κάθε στρώση θα συμπυκνώνεται με τον αναγκαίο αριθμό διαβάσεων δονητικού 

οδοστρωτήρα και κάθε διάβαση θα συνίσταται από μία πλήρη κάλυψη της επιφάνειας κάθε 

στρώσης, από τις επιφάνειες συμπίεσης του μηχανήματος. Κάθε τμηματική διάβαση πρέπει 

να καλύπτει την προηγούμενη κατά 30 εκ. τουλάχιστον. 

 Στη ζώνη πλάτους 0,5 m σε επαφή με τα τοιχώματα της διώρυγας (βλ. παρ.2 

ανωτέρω) στα οποία δεν επιτρέπεται να προσεγγίσει δονητικός οδοστρωτήρας τα υλικά 

βάσης θα διαστρώνονται σε στρώσεις 5 cm και θα συμπυκνώνονται με δονητικές πλάκες και 

σε βαθμό συμπύκνωσης όχι κατώτερο του 95% του καθοριζομένου από τις εργαστηριακές 

δοκιμές. 

 Εάν κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή μετά από εργαστηριακές δοκιμές 

σε οποιοδήποτε τμήμα του επιχώματος δεν επιτεύχθηκε η επιθυμητή συμπύκνωση, θα γίνουν 
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συμπληρωματικές διαβάσεις του μηχανήματος συμπύκνωσης στο τμήμα αυτό μέχρις ότου 

επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης. 

 Εάν η περιεκτικότητα του υλικού βάσης σε υγρασία βρεθεί μικρότερη ή μεγαλύτερη 

των ορίων που αναφέρονται παραπάνω ως προς την βέλτιστη υγρασία εργαστηριακής 

συμπύκνωσης, ο Ανάδοχος θα λάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. διαβροχή, αναμόχλευση 

και ξήρανση), ώστε η υγρασία να περιέλθει στα επιθυμητά όρια. Μετά από τέτοιες εργασίες, 

η επιφάνεια της στρώσης θα ξανασυμπυκνώνεται και θα ελέγχεται, όπως περιγράφεται 

παραπάνω. 

 

 

 

5. Ανοχές Διαστάσεων 

 

 Η στρώση βάσης θα κατασκευαστεί με διαστάσεις τέτοιες ώστε, οριζοντιογραφικά, να 

γίνει δυνατή η μόρφωσή τους στις εγκεκριμένες διατομές με επιτρεπόμενη ανοχή  0,05 m 

από τις οριογραμμές τους που λογίζεται σε κάθετη προς τον άξονα διεύθυνση. 

 Υψομετρικά καμμία ανοχή δεν θα είναι αποδεκτή. Εάν η τελική στάθμη βρεθεί 

υψηλότερη της προβλεπόμενης στην μελέτη εφαρμογής που θα εγκριθεί, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αφαιρέσει το πλεόνασμα και να ξανασυμπυκνώνει την επιφάνεια της 

στρώσης, χωρίς απαίτηση αποζημίωσης. Εάν η τελική στάθμη βρεθεί χαμηλότερη της 

προβλεπομένης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει με υλικό ασφαλτικού 

τάπητα βάσης, χωρίς απαίτηση αποζημίωσης. 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η  παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή ασφαλτικού τάπητα βάσης 

στο μήκος του παράπλευρου της διώρυγας δρόμου. 

 

 

2. Υλικά  

 

2.1. Αδρανή 

 

 Τα αδρανή θα είναι ασβεστολιθικά, σκληρά, και θα έχουν τις μηχανικές ιδιότητες που 

περιγράφονται στην παράγραφο 3 της Τεχνικής Προδιαγραφής 131., πλην του δείκτη 

πλαστικότητας, που δεν θα είναι μεγαλύτερος του 3%. 

 Η κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με την οριζόμενη για τον τύπο Δ 

ασφαλτικής βάσης της Π.Τ.Π. Α260 του πρώην Υ.Δ.Ε. 

 

 

3. Σύνθεση Ασφαλτομιγμάτων 

 

 Οι τύπος ασφαλτικής βάσης που θα εφαρμοσθεί θα είναι ο τύπος Δ’ της Π.Τ.Π. Α260 

του πρώην Υ.Δ.Ε. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ένα μήνα πριν αρχίσουν οι ασφαλτικές εργασίες, 

όπως προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου, να υποβάλει μελέτη για τη σύνθεση των 

ασφαλτομιγμάτων, που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν στο έργο, για να ελεγχθούν και 

εγκριθούν από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που σε δειγματοληψία που θα γίνει από το 

Εργαστήριο προκύψει μικρότερο ποσοστό ασφάλτου στο μίγμα, αν αυτό είναι σε αποδεκτά 

όρια, θα γίνεται ανάλογη περικοπή στην τιμή του ασφαλτομίγματος, εφαρμόζοντας το άρθρο 

46 του Π.Δ. 609/85 για ακαταλληλότητα υλικών, ελαττώματα, παράλειψη συντήρησης.  Σε 

περίπτωση που θα προκύψει μεγαλύτερο ποσοστό θα εξετάζεται αν συνιστά κακοτεχνία και 

κατά πόσον αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

 

 

4. Προεπάλειψη 

 

 Η επιφάνεια της στρώσης βάσης προεπαλέιφεται με ασφαλτικό διάλυμμα τύπου ΜΕ-0 

σε αναλογία περίπου 1,2 Kg/M
2 

. 

 

 

5. Aσφαλτικός τάπητας βάσης 

 

 Το πάχος της στρώσης ασφαλτικής βάσης θα είναι όχι μικρότερο των 5 cm. 

 

 Ανοχές προς το έλαττον στο πάχος της στρώσης δεν είναι ανεκτές και προς το πλέον 

δεν επιμετρούνται. Στρώση μικρότερου πάχους θα αποξεσθεί (με δαπάνη του Αναδόχου) σε 

βάθος όχι μικρότερο των 3 cm και θα συμπληρωθεί μέχρι τις επιθυμητές διαστάσεις με νέα 

στρώση ιδίου τύπου, που θα συμπυκνωθεί εκ νέου όπως περιγράφεται στις Π.Τ.Π. 
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6. Σαμαράκια δρόμου 

 

 Καθόλο το μήκος του δεξιού παράπλευρου δρόμου θα κατασκευαστούν ανά 100 m 

«σαμαράκια» για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων.  Τα σαμαράκια θα 

κατασκευαστούν σε όλο το πλάτος του τάπητα (4,0 m),  με πλάτος 0,5 m και ύψος 0,05 m. 

 Πινακίδες κυκλοφορίας που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν των διασταυρώσεων του 

δρόμου με τους κύριους δρόμους που γεφυρώνονται με τη διώρυγα, θα προειδοποιούν για την 

ύπαρξη τους και για το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας (30 Km). 
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1. Γενικά 

 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ από πνιπαηζπιέλην (ΡΕ) γηα ρξήζε ζε δίθηπα ύδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο κέρξη 12,5 bar θαη ζηεξίδεηαη ζην ζρέδην επξσπατθνύ πξνηύπνπ prEN 12201 

Parts 1-7 κε ηίηιν «Plastic piping systems for water supply – Polyethylene (PE). 

 

 

2. Πρώτη Ύλη 

 

2.1 Γεληθά 

 

Η πξώηε ύιε από ηελ νπνία ζα παξάγνληαη νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρεη κνξθή 

νκνγελνπνηεκέλσλ θόθθσλ από νκνπνιπκεξείο ή ζπκπνιπκεξείο ξεηίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη 

ηα πξόζζεηά ηνπο.   

 

Σα πξόζζεηα είλαη νπζίεο (αληηνμεηδσηηθά, πηγκέληα ρξώκαηνο, ζηαζεξνπνηεηέο ππεξησδώλ, 

θιπ.) νκνηόκνξθα δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ πξώηε ύιε πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαγσγή, 

ζπγθόιιεζε θαη ρξήζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

Σα πξόζζεηα πξέπεη λα επηιεγνύλ ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύλ ηελ πηζαλόηεηα απνρξσκαηηζκνύ 

ηνπ πιηθνύ κεηά ηελ ππόγεηα ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ (ηδηαίηεξα όηαλ 

ππάξρνπλ αλαεξόβηα βαθηεξίδηα) ή ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

Η πξώηε ύιε κε ηα πξόζζεηά ηεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο ζε επαθή κε 

πόζηκν λεξό θαη δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

Τιηθό από αλαθύθισζε δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ηεο πξώηεο ύιεο. 

 

Σν ρξώκα ηνπ πιηθνύ γηα ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ ζα είλαη κπιε.  Γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

εμαξηεκάησλ επηηξέπεηαη πιηθό ζε ρξώκα κπιε ή καύξν. 

 

 

2.2 Εηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ ΡΕ 

 

Σν πιηθό πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη θαηεγνξίαο: 

ΡΕ80 (MRS 8) ή  

ΡΕ100 (MRS 10)  

ζύκθσλα κε ην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 1: General  θαζώο θαη ηα αλαθεξόκελα 

ζηελ κειέηε θαη ζηα ινηπά ηεύρε ηνπ έξγνπ.   

 

Ο δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο (MFR – Melt mass-flow rate) ηνπ πιηθνύ κε θνξηίν 5 kg. ζηνπο 

190
ν
 C ζα θπκαίλεηαη από MFR 190/5 = 0,2 σο 1,3 γξ. / 10 ιεπηά, ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζην δηεζλή πξόηππν ISO 1133. 
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2.3 Απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά πξώηεο ύιεο 

 

Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξώηεο ύιεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002.   

 

Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξώηεο ύιεο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΕΤΔΑΠ ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ 

ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα  

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη ε πξώηε ύιε ηεξεί ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 

12201 part 1.  

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξνκεζεπηή, 

επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ Ειιεληθή γιώζζα, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά: 

 

 Η παξηίδα παξαγσγήο ηεο πξώηεο ύιεο 

 Σα πξόζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 Η θαηεγνξία ζύλδεζεο ηνπ πιηθνύ  (ΡΕ80 ή ΡΕ100) 

 Ο δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο (MFR – Melt mass-flow rate)  ηνπ πιηθνύ 

 Η ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή (MRS – minimum required strength) 

 

 

3. ωλήνες ΡΕ 

 

3.1  Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ σιήλσλ 

 

Οη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ιείεο, θαζαξέο θαη 

απαιιαγκέλεο από απιαθώζεηο ή /θαη άιια ειαηηώκαηα, όπσο πόξνη ζηελ επηθάλεηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από αέξα, θόθθνπο, θελά ή άιινπ είδνπο αλνκνηνγέλεηαο.  Σν ρξώκα ηνπ 

θάζε ζσιήλα ζα πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθν ζε όιν ην κήθνο ηνπ. 

 

Σα άθξα ζα είλαη θαζαξά, ρσξίο παξακνξθώζεηο, θνκκέλα θάζεηα θαηά ηνλ άμνλα ηνπ 

ζσιήλα. 

 

Οη ζσιήλεο ζα παξάγνληαη ζε επζύγξακκα κήθε από 6 κέρξη 12 κ. ή ζε εληαία κήθε 

πεξηηπιηγκέλα ζε θνπινύξα κήθνπο 50 σο 250 κ. αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηαηνκή 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

Οη ζσιήλεο κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν από Φ125 θαη θάησ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ «squeeze – off». 

 

3.2 Υξώκα - Δηαζηάζεηο 

 

Οη ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ ζα είλαη ρξώκαηνο κπιε θαη αλάινγα κε ηελ 

νλνκαηηθή δηαηνκή θαη ην πιηθό παξαγσγήο ηνπο, ζα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο, θπθιηθή δηαηνκή, 

θαη πάρνο ηνηρώκαηνο πνπ νξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 Part 2: Pipes, 

ηεξώληαο πάληα ηηο επηηξεπόκελεο αλνρέο. 

 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη έρνπλ Λόγν Σππηθήο Δηάζηαζεο (ζρέζε νλνκαζηηθή εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ κε πάρνο ηνηρώκαηνο ζσιήλα) SDR – Standard dimension ratio ζύκθσλα κε ην 

ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 2 σο εμήο: 
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 Γηα ζσιήλεο από πιηθό ΡΕ80, SDR 11 

 Γηα ζσιήλεο από πιηθό ΡΕ100, SDR 13,6 

 

3.3 ήκαλζε 

 

Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δπν (2) ζεηξέο ζήκαλζεο, ηππσκέλεο αληηδηακεηξηθά αλά κέηξν κήθνο 

ζσιήλα ζε βάζνο κεηαμύ 0,02 mm θαη 0,15 mm, κε αλεμίηειν καύξν ρξώκα.  Σν ύςνο ησλ 

ραξαθηήξσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ: 

 

α. 5 mm γηα ζσιήλεο κέρξη θαη Φ63 

β. 10 mm γηα ζσιήλεο κε κεγαιύηεξε δηαηνκή από  Φ63 

 

Ο θάζε ζσιήλαο ζα θέξεη εκθαλώο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, επαλαιακβαλόκελα ζε 

δηάζηεκα ηνπ ελόο κέηξνπ, ην παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

 Σελ έλδεημε «Ε.ΤΔ.Α.Π.» ή «σιήλεο πνζίκνπ λεξνύ» 

 ύλζεζε πιηθνύ θαη Ολνκαζηηθή πίεζε (π.ρ. ΡΕ80/ ΡΝ 12,5) 

 Ολνκαηηθή δηάκεηξνο Υ νλνκαζηηθό πάρνο ηνηρώκαηνο (π.ρ. Φ110 Υ 10,6) 

 Όλνκα θαηαζθεπαζηή 

 Υξόλνο θαη παξηίδα θαηαζθεπήο 

 Ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS 

 

3.4 Έιεγρνη, δνθηκέο θαη απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά 

 

Εξγνζηαζηαθόο έιεγρνο/ δνθηκέο :  

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002 θαη λα 

εθηειέζεη όινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ζρέδην πξνηύπνπ prΕΝ 

12201 ζηνπο παξαγόκελνπο ζσιήλεο γηα λα εμαζθαιηζζνύλ ηα πξνδηαγξαθόκελα κεραληθά 

θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη νη πξνδηαγξαθόκελεο αληνρέο ησλ ζσιήλσλ ζε 

πδξνζηαηηθέο θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο. 

 

Η Ε.ΤΔ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεη ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ θαη ηνπ 

εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο είηε κε ην δηθό ηεο πξνζσπηθό είηε αλαζέηνληαο ηελ εξγαζία απηή 

ζε θαηάιιειν ζπλεξγάηε ηεο. 

 

Εξγνηαμηαθόο έιεγρνο:  

 

Επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ νη ζσιήλεο ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε γπκλό νθζαικό θαη 

ζα ειέγρνληαη γηα απιαθώζεηο, παξακνξθώζεηο, ειαηηώκαηα, αλνκνηνγέλεηεο, θιπ.  Θα 

ειέγρεηαη επίζεο ε πηζηόηεηα ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο (ovality) ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα 

ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 2. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απόθιηζεο από ηελ παξνύζα Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή, ε ΕΤΔΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη επηπιένλ εξγαζηεξηαθνύο 

ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ή κε ησλ ζσιήλσλ. σιήλεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζα 

απνξξίπηνληαη. 
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Πηζηνπνηεηηθά 

 

Κάζε παξαγγειία ζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ 

ζα αλαθέξεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιήλσλ θαη ηδηαίηεξα: 

 

α. ηελ θαηεγνξία ζύλζεζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ ζσιήλα, ν κεηξεκέλνο Δείθηε Ρνήο Σήγκαηνο 

(MFR) ηεο θάζε παξηίδαο, θαη ηελ ηάζε εθειθπζκνύ ζην όξην δηαξξνήο ησλ ζσιήλσλ.   

Επηζεκαίλεηαη όηη ν κεηξεκέλνο Δείθηεο Ρνήο Σήγκαηνο (MFR) ηεο θάζε παξηίδαο δελ 

κπνξεί λα έρεη απόθιηζε κεγαιύηεξε από 0,2 γξ. / 10 ιεπηά από ην αληίζηνηρν MFR 190/5 

ηεο πξώηεο ύιεο. 

β. όηη νη ζσιήλεο πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 2.  

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΕΤΔΑΠ ηνλ Πίλαθα 3 

ηνπ ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη νη ζσιήλεο ηεξνύλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 2. 

 

Η θάζε παξαγγειία ζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επίζεο από πηζηνπνηεηηθό 

θαηαιιειόηεηαο γηα κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ από επίζεκε αξρή, νξγαληζκό ή επηζηεκνληθό 

ηλζηηηνύην ρώξαο ηεο Ε.Ε., επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηε Ειιεληθή γιώζζα. 

 

3.5 πζθεπαζία – Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε  

 

Οη ζσιήλεο θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθόξησζε θαη απνζήθεπζε ζα είλαη ηαπσκέλνη κε 

ηάπεο αξζεληθέο από LDPE. 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ επζύγξακκσλ ζσιήλσλ, νη ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε 

παθέηα δηαζηάζεσλ 1κ. Υ 1κ. Υ ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ πεξίπνπ, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

απνζεθεπζνύλ ην έλα πάλσ ζην άιιν κέρξη ύςνπο 3 κ. 

 

ηελ πεξίπησζε ζσιήλσλ ζε θνπινύξα, νη πεξηηπιηγκέλνη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε κίαο ή δύν ζηξώζεηο (γηα έιεγρν) ρσξίο λα 

απαηηείηαη ην μεδίπισκα ησλ άιισλ ζηξώζεσλ. 

 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ζπξκαηόζρνηλσλ ή αιπζίδσλ ή γάληδσλ ή άιισλ αηρκεξώλ 

αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξησζε ησλ ζσιήλσλ.  Οη ζσιήλεο ή νη 

ζπζθεπαζίεο ησλ ζσιήλσλ ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα θνξηνεθθνξηώλνληαη κε πιαηείο 

πθαζκάηηλνπο ηκάληεο.  

 

Οη ζσιήλεο απνζεθεύνληαη ζε θαιά αεξηζκέλνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ώζηε λα 

πξνθπιάζζνληαη από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ή από ηηο 

άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Δελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζσιήλσλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

πέξαλ ησλ δύν εηώλ. 

 

 

4. Εξαρτήματα ΡΕ  

 

Όια ηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ηεξκαηηθά, ειεθηξνζύλδεζκνη, ηεκάρηα δηαθιάδσζεο, θιπ.) πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζσιήλεο ΡΕ ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην ίδηαο 
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ζύλζεζεο κε ηνπο ζσιήλεο (ΡΕ80 – MRS 8 ή ΡΕ100 MRS 10) θαη ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 3:  Fittings.   

 

Σα εμαξηήκαηα γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο πνζίκνπ λεξνύ ζα είλαη ρξώκαηνο κπιε ή καύξνπ, 

κε θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη πάρε ηνηρώκαηνο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ρξήζε ησλ 

εμαξηεκάησλ κε ηνπο ζσιήλεο ΡΕ ηνπ έξγνπ.  Επηπιένλ ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηάιιεια 

γηα ζύλδεζε κε ζεξκηθή απηνγελή ζπγθόιιεζε (κε κεησπηθή ζπγθόιιεζε – Butt Fusion ή κε 

ειεθηξνκνύθα). 

 

ήκαλζε  

 

Σν θάζε εμάξηεκα ζα θέξεη ζηνηρεία (κε εηηθέηα bar code) γηα ηελ ζεξκνθξαζία, ηάζε 

ξεύκαηνο θαη ρξόλνο ζπγθόιιεζεο πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηή ηνπνζέηεζή 

ηνπ. 

 

Επίζεο ην θάζε εμάξηεκα ζα έρεη ζήκαλζε πνπ αλαθέξεη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηελ νλνκαζηηθή 

θιάζε πίεζεο θαη δηάκεηξν ηνπ εμαξηήκαηνο, θαζώο θαη ηελ ζύλζεζε ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο 

(π.ρ. ΡΕ80). 

 

Πηζηνπνηεηηθά 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ εμαξηεκάησλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002 θαη λα 

εθηειέζεη όινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ζρέδην πξνηύπνπ prΕΝ 

12201 ζηα παξαγόκελα εμαξηήκαηα γηα λα εμαζθαιηζζνύλ ηα πξνδηαγξαθόκελα κεραληθά 

θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη νη πξνδηαγξαθόκελεο αληνρέο ηνπο ζε πδξνζηαηηθέο 

θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο. 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ εμαξηεκάησλ ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΕΤΔΑΠ ηνλ Πίλαθα 4 

ηνπ ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη ηα εμαξηήκαηα ηεξνύλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 3. 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 
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1. Ανηικείμενο 

 

Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζ’φιεο ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

αγσγψλ ΡΔ ζην φξπγκα, ζπγθνιιήζεηο, ζπλδέζεηο κε εμαξηήκαηα ΡΔ θαη ηνπο ηειηθνχο 

ειέγρνπο θαη δνθηκέο. 

 

Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ ησλ νξπγκάησλ, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ θαη νη 

επηρψζεηο ηνπ νξχγκαηνο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Δθζθαθψλ θαη Δπηρψζεσλ. Η εθζθαθή θαη ε επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα ζρήκαηα ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

 

2. Επιλογή διαδπομήρ 

 

Η δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ ζρεδηάδεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ έιεγρν γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ άιισλ Οξγαληζκψλ, απφ ζρέδηά ηνπο, απφ επηθαλεηαθή 

έξεπλα θαη δνθηκαζηηθέο ηνκέο φπνπ ππάξρεη αλάγθε, θαη ηε δπλαηφηεηα θάκςεο ηνπ ζσιήλα 

ΡΔ θαηά ηελ θαηαβίβαζή ηνπ κέζα ζην φξπγκα ζηα ζεκεία αιιαγήο ηεο δηαδξνκήο ηνπ φηαλ 

δε ρξεζηκνπνηείηαη θακπχιε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αθηίλα θάκςεο ζα είλαη έσο 30 θνξέο 

ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ ΡΔ γηα ζεξκνθξαζία 20
o
 C.  

 

Πίλαθαο Δπηηξεπφκελεο Κάκςεο Αγσγψλ ΡΔ. 

 

ΔΞ. ΓΙΑΜ.   :  Φ63 Φ90 Φ110 Φ125 Φ>/160 

 

ΑΚΣΙΝΑ (m):  1,90 2,70 3,30 3,75 ρξεζηκνπνηείηαη 

θακπχιε 

 

 Όηαλ δελ κπνξνχκε ιφγσ εκπνδίσλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θακππιφηεηα πνπ δίλεη 

ν πίλαθαο, ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε εμάξηεκα θακπχιεο. Δπίζεο, ε αθηίλα απμάλεηαη φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη  ρακειφηεξε απφ ηνπο 20
ν
 C. 

 

3. Σοποθέηηζη αγωγού ζηο όπςγμα 

 

3.1. Γενικά 

 

Η πξνκήζεηα θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ζα είλαη  ζχκθσλε κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

204/01. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ αληηζηήξημε 

ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, πξνο απνθπγή θαηνιηζζήζεσλ, ψζηε λα είλαη αζθαιείο νη 

εξγαζίεο πνπ γίλνληαη κέζα ζ’απηφ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή Δθζθαθψλ (Σ.Π. 

102). 

Πξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη ε δηάλνημε ησλ απαηηνχκελσλ θσιεψλ 

γηα ηελ ζπγθφιιεζε. Οη θσιεέο (κνπξηάηδεο) πξέπεη λα αθήλνπλ ειεχζεξν ρψξν ηνπιάρηζηνλ 

60 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη 20 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη 

ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξχγκαηνο ζε κήθνο 80 εθ. (40 εθ. εθαηέξσζελ ηεο ξαθήο). Ο Αλάδνρνο 

κπνξεί λα θάλεη ηελ ζπγθφιιεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηεκαρίνπ ζσιήλσλ έμσ απφ ην 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

204_02_v0001_ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 204.02 

3 

φξπγκα, ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ κέζα ζην φξπγκα θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ θσιεψλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Ο αγσγφο κέζα ζην φξπγκα ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε ζηξψζε θαιά δηαζηξσκέλεο ζξαπζηήο 

άκκνπ ιαηνκείνπ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. 

Η δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ζα εθηειείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμνκαιχλνληαη νη εδαθηθέο 

αλσκαιίεο ηνπ ππζκέλα θαη λα επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε έδξαζε ζε φιν ην κήθνο ηνπ 

αγσγνχ. 

Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ κε απφιπηε αθξίβεηα, έηζη ψζηε λα είλαη 

επζχγξακκνη ηφζν ζηελ νξηδφληηα, φζν θαη ζηελ θαηαθφξπθε έλλνηα. 

 

3.2. Διαδικαζία ηοποθέηηζηρ 

 

Η δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο αγσγψλ γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ νξχγκαηνο. 

Οη επζχγξακκνη αγσγνί πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην φξπγκα ειέγρνληαη θαη 

θαζαξίδνληαη εζσηεξηθά. Καηά ην θαηέβαζκα ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, θιείλνπκε ηα άθξα 

ηνπο, ψζηε λα κελ εηζρσξήζνπλ πιηθά απφ ην φξπγκα θαη κεηά επζπγξακκίδνληαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππφινηπνπο ζσιήλεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο. 

Οη θνπινχξεο κεηαθέξνληαη κε ηξέυιεξ, θνληά ζην φξπγκα ή ηνπνζεηνχληαη ζε ζηαζεξφ 

πιαίζην γηα ηελ εθηχιημή ηνπο ή κεηαθέξνληαη επάλσ ζε θνξηεγά. Ο αγσγφο πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. 

ην ειεχζεξν άθξν ηνπ αγσγνχ ηνπνζεηείηαη κία εηδηθή θεθαιή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

κεηαθίλεζε θαη έιμε ηνπ, κέζα ζην φξπγκα θαη απνθιείεη θάζε εηζρψξεζε μέλνπ πιηθνχ κέζα 

ζηνλ αγσγφ. 

Ο αγσγφο πξέπεη λα νδεγείηαη κε θπιίλδξνπο - εηδηθά ξάνπια - κέζα ζην φξπγκα: 

- ζηηο αιιαγέο δηεχζπλζήο ηνπ θαη  

- φηαλ δηαζρίδεη ή πεξηβάιιεηαη απφ εκπφδην, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ   πιεγψλεηαη 

ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ. 

Δπεηδή θαηά ηελ έθζεζε ησλ αγσγψλ ΡΔ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο δηαζηνιήο θαη 

κεηαβάιινληαη νη δηαζηάζεηο ησλ αγσγψλ, ζπλίζηαηαη ε άκεζε επίρσζε απηψλ. Δάλ απηφ δελ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξέπεη νη αγσγνί λα επηθαιπθζνχλ κεξηθψο.  

 

3.3. Πποζηαηεςηικά μέηπα αγωγών πολςαιθςλενίος  

 

Δθηφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κπιε πξνεηδνπνηεηηθήο ηαηλίαο θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ θαη ζε 

χςνο 30 εθ. έσο 50 εθ. θάησ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηεο νδνχ, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη πξφζζεηα πξνεηδνπνηεηηθά κέηξα, γηα ηνπο αγσγνχο ΡΔ. 

ηηο δηαζηαπξψζεηο ή ζηελ παξάιιειε πνξεία ησλ αγσγψλ ΡΔ κε ηνπο αγσγνχο άιισλ 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο πξέπεη λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο αζθαιείαο. 

Μπξνζηά απφ πξαηήξηα θαπζίκσλ ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο κε ππφγεηεο δεμακελέο 

πδξνγνλαλζξάθσλ δελ ζπλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ ΡΔ. 

 

 

3.4.  Αποζηάζειρ αζθαλείαρ 

 

Η ειάρηζηε απφζηαζε ζσιελαγσγψλ απφ θηίξηα (γηα θαηνηθία ή άιιεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο) βξίζθεηαη απφ ηνλ ηχπν: Α = 1,5 x P x F x D,  φπνπ: 
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Α = ε ειάρηζηε απφζηαζε (κ.) 

Ρ = ε πίεζε ζρεδηάζεσλ (bar) 

F = ν ζπληειεζηήο ζρεδηάζεσο (0,3) 

D = ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζε κ. 

 

 ε θάζε πεξίπησζε ην Α πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν. 

 Οη απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο θαη εγθαηαζηάζεηο 

Κνηλήο Ωθειείαο έρνπλ σο εμήο: 

 

- Δγθαηαζηάζεηο Τςειήο Σάζεσο. 

Η ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ ζσιελαγσγνχ απφ εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεσο, θαιψδηα, 

γξακκέο θ.α. θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο Γεκφζηεο Αξρέο θαη Οξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρψξα καο. 

- Δγθαηαζηάζεηο Υακειήο Σάζεσο. 

 Η ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζσιελαγσγνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο 

ηάζεσο θαισδίσλ, γξακκψλ θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη γηα παξάιιειε φδεπζε θαη γηα 

δηαζηαπξψζεηο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

- Γηαζηαπξψζεηο  κε άιινπο αγσγνχο. 

 Η απφζηαζε απφ ηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο πξέπεη λα είλαη φζν ηνλ δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε, αιιά ζε θακκία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,3 κ. 

 Δπίζεο ε απφζηαζε απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,2 

κ. εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

- Παξάιιειε φδεπζε κε άιινπο αγσγνχο. 

 Απφ αγσγνχο απνρέηεπζεο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο ηνπιάρηζηνλ 

0,3 κ., εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

 

 

3.4.1. Ειδικά μέηπα αζθαλείαρ 

 

Η πξνζηαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί ηνπνζεηψληαο ηνλ αγσγφ ΡΔ κέζα ζε θξνπξφ. 

Ο θξνπξφο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ράιπβα, ρπηνζίδεξν, PVC ή άιιν πιηθφ θαη πξέπεη λα 

αληέρεη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ιφγσ ππεξθείκελσλ θνξηίσλ θαη ζα ηνπνζεηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

Η δηάκεηξνο ηνπ θξνπξνχ πξέπεη λα είλαη 1,5 θνξά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ ΡΔ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θξνπξφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξκηθή πξνζηαζία (θνληά ζε πεγέο 

ζεξκφηεηαο) είλαη απαξαίηεην ν αγσγφο ΡΔ λα θεληξάξεηαη κέζα ζην θξνπξφ. 

ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ αγσγψλ απφ ην θξνπξφ ηνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθνί δαθηχιηνη 

γηα ηελ απνθπγή γδαξζηκάησλ ηνπ αγσγνχ ΡΔ. 

Δπίζεο, φηαλ ν θξνπξφο απνηειείηαη απφ παιαηά ηκήκαηα, πεξίπησζε ήδε ππάξρνληνο 

ρπηνζηδεξνχ θξνπξνχ, ηφηε ειέγρνπκε ην εζσηεξηθφ ηνπ θξνπξνχ κε πέξαζκα πηιφηνπ. 

Καζ’φιε ηε δηάξθεηα θαηαβίβαζεο θαη επζπγξάκκηζεο ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα  νη ζσιήλεο 

ζα παξακέλνπλ ηαπσκέλνη ψζηε λα κελ εηζρσξήζνπλ πξντφληα εθζθαθήο εληφο ηνπ ζσιήλα. 

ε πεξίπησζε ζσιήλσλ ζε θνπινχξα, ε κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη νη εξγαζίεο 

θαηαβίβαζεο ηνπ ζσιήλα ζηελ ηάθξν ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα εηδηθά δηακνξθσκέλνπ 

νρήκαηνο. 
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4. ςγκολλήζειρ ζωλήνων και εξαπηημάηων ΡΕ. 

 

4.1. Γενικά 

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ΡΔ ζα ζπγθνιιεζνχλ κε ζεξκηθή ζπγθφιιεζε απηνγελψο. ε 

θαηάζηαζε ηήμεο, ζηνπο 220
ν 

C θαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο δεκηνπξγνχληαη λένη δεζκνί κεηαμχ 

ησλ κνξίσλ ηνπ ΡΔ θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηεκαρίσλ 

ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ ΡΔ. Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη ζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο ΡΔ 

Α) απηνγελήο κεησπηθή ζπγθφιιεζε (Butt-fusion welding) 

Β) απηνγελήο ειεθηξνζπγθφιιεζε (Electrofusion welding) 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ΡΔ δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πξηλ ηελ 

δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 35
ν 

C. Σα 

άθξα  ησλ ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ πξέπεη λα είλαη θνκκέλα 

θάζεηα (ζε νξζή γσλία θαηά ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα). 

Θα ηεξνχληαη πάληα φιεο νη πξνδηαγξαθφκελεο γηα ηελ ζπγθφιιεζε απαηηήζεηο 

(ζεξκνθξαζία, ηάζε ξεχκαηνο, ρξφλνη ζπγθφιιεζεο θαη ςχμεο θιπ.) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ζα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα γηα θάζε θφιιεζε απφ ηελ εηδηθή ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο. 

Ιδηαίηεξα γηα θάζε εμάξηεκα πνπ ζπγθνιιείηαη ζα θαηαγξάθεηαη: 

1. Κσδηθφο εμαξηήκαηνο 

2. Δίδνο εμαξηήκαηνο 

3. Κσδηθφο ηερλίηε 

4. Ηκεξνκελία εξγαζίαο 

5. ΄Ωξα εξγαζίαο 

6. Αχμνληαο αξηζκφο ζπγθφιιεζεο 

7. Γηάκεηξνο ζσιήλα 

8. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  

9. Υξφλνο ζπγθφιιεζεο 

10. Καηαγξαθή ζηελ κλήκε ηεο ζπζθεπήο ηπρφλ δηαθνπήο ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 

 

4.2. Μεηωπική ζςγκόλληζη (Butt-fusion welding) 

 

Με ηελ κέζνδν απηή ηήθνληαη ηα  άθξα ησλ ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ κε ηε βνήζεηα κηάο 

ζεξκαληηθήο πιάθαο, ε νπνία έξρεηαη ζε επαθή κε απηά. Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ/ 

εμαξηεκάησλ πξέπεη λα πιαλαξηζηνχλ κε εηδηθφ εξγαιείν πξηλ ηε ζπγθφιιεζε θαη λα 

θαζαξηζηνχλ επηκειψο κε θαζαξφ παλί ή καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζην θαηάιιειν 

θαζαξηζηηθφ (αζεηφλ θιπ.). 

Γηα ηε κεησπηθή ζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε θαηάιιειε ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο, ε νπνία 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζπλήζσο γηα θάπνην εχξνο δηακέηξσλ (π.ρ. 90-250 mm, 200-400 mm, 

315-630 mm,  θ.ν.θ.). 

Η ζπζθεπή απηή απνηειείηαη απφ: 

α) Σν θχξην ζψκα κε ηνπο ηέζζεξηο ζθηγθηήξεο (δαγθάλεο) κε έλζεηα ηεκάρηα γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή δηάκεηξν (απφ ηνπο νπνίνπο δχν είλαη ζηαζεξνί θαη δχν θηλεηνί κε ηε βνήζεηα 

πδξαπιηθνχ εκβφινπ). 

β) Σν ζεξκνζηνηρείν (θηλεηφ κέξνο ηεο ζπζθεπήο). 

γ) Σελ πδξαπιηθή αληιία (πνπ θηλεί ην έκβνιν εκπξφο θαη πίζσ άξα θαη ηνπο θηλεηνχο 

ζθηγθηήξεο). 

δ) Σελ πιάλε ή θνπηηθφ (θηλεηφ κέξνο). 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

204_02_v0001_ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 204.02 

6 

Μεηά απφ ηελ πξνεηνηκαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, αθνινπζεί  ε δηαδηθαζία 

ζπγθφιιεζεο ησλ ζσιήλσλ κε ηε κέζνδν απηή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο, 

φπσο θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, σο θαησηέξσ:. 

α) Σελ επαθή ησλ ζσιήλσλ κε ην ζεξκνζηνηρείν ππφ πίεζε, γηα έλα ρξφλν tl θαη έσο φηνπ λα 

ζρεκαηηζζεί θνξδφλη χςνπο α mm εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ ζσιήλα. 

β) Σελ επαθή ρσξίο πίεζε γηα ρξφλν t2, έσο φηνπ λα ηερζεί ε απαξαίηεηε κάδα ηνπ πιηθνχ 

γχξσ απφ ηελ πεξηνρή, πνπ ζα γίλεη ε ζπγθφιιεζε. 

γ) Σελ απνκάθξπλζε ησλ ζσιήλσλ απφ ην ζεξκνζηνηρείν, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζεξκνζηνηρείνπ απφ ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηνπο ζσιήλεο θαη ηελ επαθή ησλ ιεησκέλσλ 

επηθαλεηψλ ησλ ζσιήλσλ κε ηελ ίδηα πίεζε γηα ρξφλν t3. 

δ) Σελ ςχμε ησλ ζσιήλσλ (δειαδή ησλ επηθαλεηψλ ζπγθφιιεζεο) γηα ρξφλν t4 ππφ ηελ ίδηα 

πίεζε: 

Οη ρξφλνη t1, t2, t3 θαη t4, ε πίεζε ζπγθφιιεζεο θαη ην πάρνο ηνπ θνξδνληνχ α εμαξηψληαη 

απφ ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαη παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Δηδηθφηεξα ν 

ρξφλνο ςχμεο t4, ε πίεζε ηήμεο-ζπγθφιιεζεο θαη ην χςνο ηνπ θνξδνληνχ α, κεγαιψλνπλ 

αληίζηνηρα, φζν πξνρσξνχκε ζε κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο. 

 

4.3. Ηλεκηποζςγκόλληζη (Electrofuction) 

 

Με ηε κέζνδν απηή ηα άθξα ησλ πξνο ζπγθφιιεζε ζσιήλσλ /εμαξηεκάησλ ηήθνληαη κε ηε 

βνήζεηα κηάο ειεθηξηθήο θπιηλδξηθήο αληίζηαζεο ε νπνία επξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνκνχθα 

πνπ πεξηβάιιεη ηα άθξα. 

Με θαηάιιεια εξγαιεία μπζίκαηνο μχλεηαη πξνζεθηηθά φιε ε επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ πάλσ 

ζηελ νπνία ζα ζπγθνιιεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο ηνπ 

ειεθηξνζπλδέζκνπ ή άιινπ ηεκαρίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη επηκειψο 

κε θαζαξφ παλί ή καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζην θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ (αζεηφλ θιπ.). 

Γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε εηδηθή κεραλή, ε νπνία δηνρεηεχεη ζπλερέο 

ξεχκα (ζπλήζσο 12-48 Volt) ζην εμάξηεκα - ειεθηξνκνχθα (ζρ. 3) ην νπνίν έηζη κεηά απφ 

έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, γηα θάζε δηάκεηξν, ιεηψλεη εζσηεξηθά θαη ζπγθνιιείηαη κε ην 

ζσιήλα (ζρ. 4). 

 

 α.  Μεραλέο 

  Μεραλέο electrofusion ππάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ: 

  α) Οη ρεηξνθίλεηεο (manual) ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο εηζάγεη κφλνο ηνπ φιεο ηηο 

παξακέηξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 β) Σηο εκηαπηφκαηεο (semi-automatic) ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο εηζάγεη θάπνηεο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ φιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο (ηάζε, ρξφλνο 

ζπγθφιιεζεο, θαηαζθεπαζηήο, είδνο εμαξηήκαηνο, δηάκεηξνο θ.α.) εηζάγνληαη 

ζηε ζπζθεπή κε ηε βνήζεηα κίαο εηηθέηαο («bar code») ηελ νπνία έρεη ην θάζε 

εμάξηεκα (δηαθνξεηηθή απφ εμάξηεκα ζε εμάξηεκα) θαη ελφο καιπβηνχ 

αλάιπζεο «bar code», ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζπζθεπή. 

 γ) Σηο απηφκαηεο κεραλέο (full-automatic) ζηηο νπνίεο ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα 

κίαο καγλεηηθήο θάξηαο εηζάγνληαη φιεο νη παξάκεηξνη ηεο ζπγθφιιεζεο ζηελ 

ζπζθεπή απηφκαηα. 

 

β. Δξγαιεία 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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 Γηα ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο είλαη απαξαίηεηα θάπνηα εξγαιεία, 

πνπ βνεζνχλ ζην λα γίλεη ε ζπγθφιιεζε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη είλαη ηα 

εμήο: 

 α) θηγθηήξεο (clamps) νη νπνίνη θξαηνχλ ζηνπο δχν ζσιήλεο, πνπ πξφθεηηαη 

λα ζπγθνιιεζνχλ κε ηελ ειεθηξνκνχθα, ζηαζεξνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγθφιιεζεο θαη ηεο ςχμεο. 

 β) Ξχζηξα (ηξηψλ ηχπσλ): ρεηξφο, πεξηζηξνθηθή - δηαθνξεηηθή γηα θάζε 

δηάκεηξν θαη πεξηζηξνθηθή (γηα έλα κεγάιν εχξνο δηακέηξσλ). Με ηελ μχζηξα 

μχλνπκε ηελ επηθαλεηαθή νμείδσζε ηνπ ζσιήλα πξηλ ηε ζπγθφιιεζε. 

 γ) Κφθηεο ζσιήλσλ (θφθηεο ρεηξφο, ηχπνπ ςαιίδαο, πεξηζηξνθηθφο θαη ηχπνπ 

θαξκαληφιαο) νη νπνίνη θφβνπλ ηα πξνο ζπγθφιιεζε άθξα φζν ην δπλαηφλ 

θάζεηα. 

 δ) θηγθηήξεο απαξαίηεηνη γηα λα ζπγθξαηνχλ ηηο ζέιιεο παξνρήο ζηαζεξά 

πάλσ ζην ζσιήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ςχμεο. 

 ε) ηξνγγπινπνηεηέο (rerounders) νη νπνίνη δηνξζψλνπλ ηελ ηπρφλ απφθιηζε 

ηνπ ζσιήλα απφ ηελ νλνκαζηηθή εμσηεξηθή δηάκεηξν. 

 ζη) Δξγαιείν επζπγξάκκηζεο ησλ άθξσλ ηνπ ξνιινχ, πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγθφιιεζεο. 

 

γ. Γηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο 

 Αξρηθά απνκαθξχλεηαη ε νμεηδσκέλε επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα (πεξίπνπ 0,1 mm) 

θαη θαζαξίδεηαη πεξηθεξεηαθά ε επηθάλεηα, πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θφιιεζε. 

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ν ζσιήλαο κέζα ζην εμάξηεκα θαη δηνρεηεχνπκε ζε 

απηφ ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηνπο δχν απνδέθηεο, πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ εμαξηήκαηνο - ειεθηξνκνχθα. Ο ρεηξηζηήο κε απινχζηαην ρεηξηζκφ 

ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο επηηπγράλεη ηε ζχλδεζε κεηά απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν 

ρξφλν. Η απηνκαηνπνηεκέλε κέζνδνο electrofusion ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αθξηβή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

εγγπάηαη ηελ αζθαιή θαη αμηφπηζηε ζχλδεζε ησλ εμαξηεκάησλ κε ηνπο 

ζσιήλεο ηφζν ζην λεξφ φζν θαη ζηα δίθηπα Φπζηθνχ Αεξίνπ, φπνπ ε 

ζηεγαλφηεηα παίδεη πξσηεχνληα ξφιν. 

 Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 5 

 

 

5. Δοκιμέρ Δικηύος ΡΕ  

 

5.1. Γενικά 

 

 Οη δνθηκέο δηθηχνπ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

έρνπλ ζθνπφ λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία δηθηχνπ χδξεπζεο 

απφ P.E., ηελ ζηεγαλφηεηά ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δερζεί κεγάιε πίεζε θαζψο θαη 

ηελ ζεκαζία ηεο εθθέλσζεο αέξνο.  

 Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δνθηκψλ, ζηελ εθαξκνγή ησλ δνθηκψλ, ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαζψο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηεζεί ην δίθηπν ζε ιεηηνπξγία κεηά ηελ 

ιήμε ησλ εξγαζηψλ.  

 Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα είλαη: 

   



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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 ην κήθνο ηνπ ππφ δνθηκή ζσιήλα 

 ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα 

 νη κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία 

 ην εχξνο ηεο πίεζεο δνθηκήο πνπ εθαξκφζηεθε 

 ν ξπζκφο / ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε πίεζε 

 ε πξνθχπηνπζα  επηκήθπλζε 

 ε θιίζε ηνπ ζσιήλα 

 ε παξνπζία αέξα ζηνλ αγσγφ 

 ν βαζκφο νπνηαζδήπνηε ηπρφλ δηαξξνήο 

 ε ζρεηηθή κεηαθίλεζε ησλ «κεηαιιηθψλ» εηδηθψλ ηεκαρίσλ  

 ε απνδνηηθφηεηα ηεο επίρσζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα 

 ε αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ δνθηκήο 

 

Έλα επηηξεπφκελν πνζφ απσιεηψλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ είλαη δχν (2) ιίηξα αλά κέηξν νλνκαζηηθήο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ, αλά 

ρηιηφκεηξν κήθνπο, αλά κέηξν πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ, αλά 24σξε εθαξκνγή ηεο 

δνθηκαζηηθήο πίεζεο. 

 

Q (1) = 2 X δηακ. (κ.) X κήθνο (ρικ.) X πηεδνκεηξηθφ θνξηίν (κ.) αλά εκέξα 

             φπνπ Q ίζνλ ε κεηξεκέλε πνζφηεηα ηνπ πξνζηηζέκελνπ λεξνχ. 

 

Δπίζεο ζσιήλεο απφ παρχξξεπζηα ειαζηηθά πιηθά φπσο ην Ρ.Δ. παξνπζηάδνπλ 

επηπξφζζεηα επηκήθπλζε θαη ραιάξσζε ιφγσ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ηάζεσλ.  

 

Όηαλ ν αγσγφο ΡΔ ηίζεηαη ζε δνθηκαζηηθή πίεζε, ζα παξαηεξεζεί πηψζε ηεο 

πίεζεο (ή θζίλνπζα πνξεία ηεο πίεζεο), αθφκα θαη ζε έλα ζχζηεκα ρσξίο δηαξξνέο, 

ιφγσ ηεο παρχξξεπζην - ειαζηηθήο αληίδξαζεο (επηκήθπλζεο) ηνπ πιηθνχ. 

 

Η παξαπάλσ θζίλνπζα πνξεία ηεο πίεζεο δελ είλαη γξακκηθή γηα ειεχζεξν  (κε 

ζπλδεδεκέλν) ζσιήλα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρ. 1. 

 
ρήκα 1: Σππηθή θακπχιε πίεζεο γηα ειεχζεξν (κε ζπλδεδεκέλν) ζσιήλα Ρ.Δ. 
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Η επηξξνή ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ γηα ζσιήλεο απφ ΡΔ, κπνξεί λα κεησζεί κε 

πξνζερηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνεηνηκαζία ηεο δνθηκήο. Οη ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο 

ηεο επηκήθπλζεο θαη ηεο ραιάξσζεο ιφγσ ησλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο ζηα απνηειέζκαηά ηεο, εθηηκνχληαη  κε ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιπζεο πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ. 

 

5.2. Η    πποεηοιμαζία ηηρ δοκιμήρ 

 

Απαηηείηαη ν έιεγρνο ζε πδξνζηαηηθή πίεζε φισλ ησλ ζσιήλσλ Ρ.Δ. ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο, κε ηελ δηαδνρηθή δνθηκή ινγηθψλ κεθψλ ησλ αγσγψλ, αλάινγα κε ηελ 

δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαη ηηο επηηφπνπ ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δνθηκή.  Αγσγνί κε κήθνο άλσ ησλ 1000 κ. απαηηνχλ 

δνθηκέο ζε ηκήκαηα. Όπνπ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ, ν αγσγφο 

πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε ηκήκαηα (βι. ζρ. 2). Απηφ γίλεηαη ψζηε λα κελ επεξεάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο, ην κεγάιν ζηαηηθφ θνξηίν. 

 

 
ρήκα 2:  Υσξηζκφο ηνπ αγσγνχ ζε ηκήκαηα γηα ηελ απνθπγή κεγάινπ ζηαηηθνχ  θνξηίνπ. 

 

Όπνπ δνθηκάδνληαη κήθε κεγαιχηεξα ησλ 1000 κ., ζπληζηάηαη ε ζπλερήο 

επηθνηλσλία (κέζσ CB ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ) ησλ αξκνδίσλ πνπ εθηεινχλ ηελ δνθηκή 

ζηα απφκαθξα ζεκεία ηνπ έξγνπ. 

Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζε ηκήκαηα ηα νπνία ζα ππνδείμεη ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία. Σα ηκήκαηα απηά ζα απνκνλσζνχλ κε θιαληδσηά ηέξκαηα ή πψκαηα δει. 

ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ πνπ ζα δνθηκαζηεί πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια 

θιαληδσηά εηδηθά ηεκάρηα κε ηπθιά ηέξκαηα ζπλδεκέλα ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ 

κεραληθά (κε θνριίεο) ή κε απηνγελή ζπγθφιιεζε.  Σα ηέξκαηα κε θνριίεο πνπ δελ 

αληέρνπλ ζηελ θφξηηζε ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα ζηεξεσζνχλ κε ζψκαηα αγθχξσζεο ψζηε 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πηέζεηο δνθηκήο ρσξίο κεηαθηλήζεηο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θιεηζηέο βάλλεο σο ηέξκαηα.  

Σα εηδηθά δηακνξθσκέλα άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

δνθηκή πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ ψζηε λα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πιήξσζεο θαη ηεο κεηέπεηηα εθθέλσζεο ηνπ αγσγνχ. Σα ηπθιά θιαληδσηά ηέξκαηα (ή 

πψκαηα) πξέπεη λα έρνπλ δχν ηαπσκέλα αλνίγκαηα, εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο θαη λα 

είλαη εμνπιηζκέλα κε ηα θαηάιιεια καλφκεηξα θαη αηζζεηήξηα πίεζεο.  

Ο εμνπιηζκφο παξαγσγήο πίεζεο (ρεηξνθίλεηνο ή κεραληθφο), ν νπνίνο ζα επηιεγεί 

κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα είλαη αληνρήο, ζσζηά 

δηαζηαζηνινγεκέλνο, θαη κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ απαηηνχκελε πίεζε δνθηκήο ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν ησλ δχν σξψλ θαη λα 

ηελ δηαηεξήζεη γηα ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηεί ε δνθηκή.  Όιεο νη ελψζεηο θαζψο θαη νη 

δηαηάμεηο δηθιείδσλ αληεπηζηξνθήο πξέπεη λα ειέγρνληαη πξηλ ηελ δνθηκή. Όπνπ 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ καλφκεηξα ηχπνπ Budenberg, πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάια ψζηε λα 

δηαβάδνληαη εχθνια νη κεηξήζεηο θαη λα δηαζέηνπλ αθξίβεηα + 0,26 bar. 

πληζηάηαη ε ρξήζε αηζζεηεξίσλ πηέζεσο (transducers) κε ειεθηξνληθά 

θαηαγξαθηθά (data loggers) ζε φιεο ηηο δηαηάμεηο ψζηε λα θξαηεζνχλ πιήξε ζηνηρεία 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο ηνπ αγσγνχ θαζψο 

θαη θαηά ηελ απνθφξηηζή ηνπ. Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε ρξήζε κηθξνεπεμεξγαζηψλ 

θαη άιινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ επηηξέπεη ηελ επηκειή παξαθνινχζεζε ησλ 

πηέζεσλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο θαη φρη κφλν ζην ηέινο ηεο. Γίλεη επίζεο 

ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέηεηο αμηφινγα απνηειέζκαηα (απνδεθηά ή φρη) αξθεηά γξήγνξα 

ρσξίο ηελ ζπλερή παξνπζία επί ηφπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. 

Σα αηζζεηήξηα πίεζεο ή ηα ειεθηξνληθά θαηαγξαθηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη ηα ιάζε ζηε κέηξεζε ηεο πίεζεο 

δελ ζπκβάιινπλ ζηελ γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ : 

 

 κε γξακκηθφηεηα (non-linearity) θαη πζηέξεζε + 0,2%  ή θαιχηεξα κεηαμχ 5 θαη 16 

bar 

 πιήξε ζεξκνθξαζηαθή επαλφξζσζε ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 0 – 50
ν
 C 

 δπλαηφηεηα γηα αλάιπζε πίεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 0,02 bar ή θαιχηεξα. 

 

Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πίεζεο πξέπεη λα θαιηκπξαξηζηνχλ θαη λα έρνπλ ζεκείν 

αλαθνξάο θάπνην ζχζηεκα δνθηκήο κφληκνπ βάξνπο (dead weight) πνπ αληηζηνηρεί ζην 

εχξνο ησλ θνξηίσλ ηεο δνθηκήο, πξηλ θαη κεηά ηηο δνθηκέο. 

Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πίεζεο πξέπεη λα δηαβάδνληαη κε αλαθνξά ζηα πςφκεηξα 

εδάθνπο ηνπ ζεκείνπ φπνπ βξίζθνληαη, πνπ ζπλήζσο είλαη ην πην ρακειφ ζεκείν ηεο 

ράξαμεο φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ. 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ππφ δνθηκή ηκήκαηνο αγσγνχ νη ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη ε άπνςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο  ζα είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζα 

απνθαζίζνπλ εάλ νη ζπλδέζεηο ηνλ αγσγψλ ζα παξακείλνπλ αλεπίρσηεο ή φρη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.  Η επίρσζε θαη ε επαξθήο ζπκπχθλσζε ηνπ πέξημ εδάθνπο, 

ηνπιάρηζηνλ ζην ζψκα ηνπ θπξίσο αγσγνχ αλ φρη ζηηο ζπλδέζεηο, ζα εκπνδίζεη ηηο 

ππεξβνιηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ζα δηαηεξήζεη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Σκήκαηα 

εθηεζεηκέλνπ αγσγνχ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ γξήγνξεο ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.  Θεσξείηαη θξφληκν (πξνλνεηηθφ) λα κελ 

επηρσζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, ζπλδέζεηο κε θνριίεο ή άιιε κεραληθή 

ζχλδεζε, εθφζνλ είλαη δπλαηφ.  

Δθφζνλ έρεη αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ψζηε λα 

απνθεπρζεί ν εγθισβηζκφο αέξα θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ, ν αγσγφο 

πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζεξκνθξαζηαθά ηνπιάρηζηνλ 2-3 ψξεο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπ αγσγνχ θαη ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. πλίζηαηαη ε δνθηκή λα 

γίλεη ηελ επφκελε κέξα κεηά ην γέκηζκα ηνπ αγσγνχ. 

 

 

5.3. Ιδιαίηεπερ απσέρ για ηην δοκιμή αγωγών  ΡΕ 

 

Με δεδνκέλν ηελ παρχξξεπζηε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (επηκήθπλζε) ησλ αγσγψλ 

ΡΔ, ε θζίλνπζα πνξεία ηνπ δηαγξάκκαηνο πίεζεο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαηά ηελ 
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δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ζα είλαη κε γξακκηθή (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2. θαη 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 1). 

Δάλ ε παξαπάλσ ζρέζε (πίεζεο-ρξφλνπ) παξνπζηαζηεί μαλά γξαθηθά κε 

ζπληεηαγκέλεο ηνλ ινγάξηζκν ηεο πίεζεο θαη ηνλ ινγάξηζκν ηνπ ρξφλνπ, ην απνηέιεζκα 

ζα είλαη κία επζεία γξακκή  (ζρ. 3, γξακκή Α-Β).  Η θιίζε ηεο γξακκήο  επηζεκαίλεη  

εάλ  ππάξρεη  ή  φρη  δηαξξνή ζην ζχζηεκα,  π.ρ. ε γξακκή Α-C ζην ζρ. 3 έρεη πην 

έληνλε θιίζε απφ ην αλακελφκελν ζε ζρέζε κε ην ρξφλν, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

πηζαλφηεηα δηαξξνήο.  Υξεζηκνπνηψληαο ην δηάγξακκα ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηνπ 

ινγαξίζκνπ ηεο πίεζεο, είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέςνπκε ηελ επηξξνή ηεο δηαξξνήο 

ηξνπνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζκφ ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε πηψζε πίεζεο ιφγσ ηεο 

δηαξξνήο.  

Η παξνπζία εγθισβηζκέλνπ αέξα ζηνλ αγσγφ ζα επεξεάζεη επίζεο ην ζρήκα ηεο 

γξακκήο επεηδή ν αέξαο ζπκπηέδεηαη θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ππθλσηήο, δηαηεξψληαο 

ηελ πίεζε κε ην ρξφλν.  Απηφ ζα καο δψζεη πην ήπηα, απφ ην αλακελφκελν, θιίζε ζηελ 

γξακκή ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν, γξακκή Α-D ζην ζρ. 3.  Η πνζφηεηα ηνπ 

εγθισβηζκέλνπ αέξα κπνξεί λα εθηηκεζεί ηξνπνπνηψληαο ηνπο λφκνπο πεξί αεξίσλ 

ψζηε λα πξνβιεθζεί ν ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίνλ ν αέξαο ζα επεξεάζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αχμεζεο πίεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ρήκα 3 : Γηάγξακκα ινγαξίζκνπ πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ ρξφλνπ. 

 

 

Α-Β αλακελφκελε θιίζε γηα ηδαληθφ αγσγφ Ρ.Δ. 

Α-C θιίζε πεξηζζφηεξν απφηνκε απφ ην 

αλακελφκελν 

- πηζαλφηεηα δηαξξνήο 

Α-D θιίζε επηφηεξε απφ ην αλακελφκελν 

- πηζαλφηεηα παγηδεπκέλνπ αέξα 
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5.4.     Εκκένωζη ηων αγωγών από ηον αέπα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ γίλεηαη  ζην θεθάιαην 3., θαίλεηαη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

εμαέξσζε ηνπ αγσγνχ, ζην κέγηζην δπλαηφλ.  

Όπνπ είλαη δπλαηφλ, ην ζεκείν εηζξνήο ηνπ λεξνχ θαη ην ζεκείν ειέγρνπ πξέπεη λα 

είλαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ράξαμεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

αέξα θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ. ην ζεκείν απηφ θαηαγξάθεηαη επίζεο ην κέγηζην 

πηεδνκεηξηθφ θνξηίν θαη επηηπγράλεηαη θαιχηεξνο έιεγρνο ζηελ δηαξξνή λεξνχ θαηά 

ηελ δνθηκή.  Καηάιιειεο δηαηάμεηο εμαεξηζκνχ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα 

ςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο. Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εμαεξηζηήξη φζν γίλεηαη πην θνληά 

ζηελ ζηέςε ηνπ αγσγνχ δει. ζην πην ςειφ ζεκείν θάζε άθξνπ ηνπ ππφ δνθηκή 

ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ.  

 

ηα άθξα ηνπ ζσιήλα πνπ ζα δνθηκαζηεί ζπληζηάηαη ε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε 

εηδηθνχ ηεκαρίνπ γσλία κε ελζσκαησκέλε ζηήξημε (duckfoot bend) δηφηη δηεπθνιχλεη 

ηελ εμαέξσζε θαη ηελ αθφινπζε απνκάθξπλζε φπνηνπ ζθνπγγαξηνχ ηπρφλ 

ρξεζηκνπνηεζεί (βιέπεηε παξαθάησ). 

Πξηλ αξρίζεη ην γέκηζκα ηνπ αγσγνχ, φιεο νη δηαηάμεηο εμαέξσζεο πξέπεη λα 

αλνηρηνχλ.  Με δεδνκέλν φηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί απηφκαηα εμαεξηζηήξηα ζε φια ηα 

ςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο, ζπληζηάηαη λα αθαηξεζεί ε κπάια ηνπ εμαεξηζηεξίνπ ζην πην 

ςειφ ζεκείν ψζηε λα δεκηνπξγεζεί εμάξηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ ηαρεία εμαέξσζε. 

Όπνπ απαηηνχληαη πςειέο δνθηκαζηηθέο πηέζεηο, πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πηζαλφηεηα 

απνκφλσζεο ηνπ εμαεξηζηεξίνπ ψζηε λα κελ ππνζηεί βιάβε ε κπάια ηνπ 

εμαεξηζηεξίνπ. 

Ο αγσγφο πξέπεη λα θνξηίδεηαη κε ξπζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαέξσζεο. 

Η ηνπνζέηεζε ελφο ζηηβαξνχ ζθνπγγαξηνχ ζηελ αξρή ηεο ζηήιεο λεξνχ κπνξεί λα 

βνεζήζεη, ηδηαίηεξα γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν αγσγφο παξνπζηάδεη κηθξέο 

αλσκαιίεο ζηα ηνηρψκαηά ηνπ. Μφιηο επηβεβαησζεί ε πιήξεο θφξηηζε ηνπ αγσγνχ, 

πξέπεη λα ζθξαγηζζνχλ φια ηα ζεκεία εμαέξσζεο. Σα απηφκαηα εμαεξηζηήξηα ζα 

θιείζνπλ κφλα ηνπο αιιά θαιφ ζα είλαη λα ειέγρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. 

 

 

        5.5.      Πίεζη δοκιμήρ 

 

Γηα ζσιήλεο ΡΔ νη πξνηεηλφκελεο πηέζεηο δνθηκήο είλαη νη εμήο: 

 

 γηα ζπζηήκαηα απφ 6 bar κέρξη 10 bar, ζπληζηάηαη 1,5 θνξέο ε κλάζη πίεζηρ ηνπ 

ζσιήλα, 

 γηα ζπζηήκαηα απφ 12 bar κέρξη 16 bar, ζπληζηάηαη 1,5 θνξέο ε πίεζη 

λειηοςπγίαρ. 

 

Η μέγιζηη δνθηκαζηηθή πίεζε ζα πξέπεη λα είλαη 1,5 θνξέο ε κέγηζηε θιάζε πίεζεο 

ηνπ ζηνηρείνπ κε ηελ ρακειφηεξε θιάζε ζην ζχζηεκα. 

 

 

5.6 Εθαπμογή ηηρ δοκιμήρ 
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Η δνθηκή θαη νη αληνρέο πηέζεσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ην ζρέδην Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ κε αξηζκφ pr EN 805. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίνλ εθαξκφδεηαη ε πίεζε, π.ρ. ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε επηιεγκέλε πίεζε δνθηκήο ζηνλ αγσγφ.  Η πίεζε 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηνλ αγσγφ κε ζπλερή άληιεζε ζε ινγηθά ζηαζεξφ ξπζκφ ζε 

ζρέζε κε ηνλ φγθν / ρξφλν.  Ο φγθνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί είηε κε απεπζείαο 

κέηξεκα είηε θαη’ εθηίκεζε  κε ηνλ αξηζκφ ηνλ νινθιεξσκέλσλ θηλήζεσλ ηνπ 

εκβφινπ. 

Η αχμεζε ηεο πίεζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη, λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαιχεηαη ψζηε 

λα πξνζδηνξηζζεί ε χπαξμε αέξα. Σν ζρεηηθφ πνζνζηφ ηνπ αέξα ζην ζχζηεκα κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κε βάζε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα πηεζζεί ν αγσγφο, κε δεδνκέλν 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ θάζε ηεο 

θφξηηζεο. 

ην ζρ. 4, θαίλνληαη νη αιιαγέο ηεο θακπχιεο κε ηελ απμαλφκελε παξνπζία αέξα 

ζην ππφ δνθηκή ηκήκα.  Δάλ δελ ππάξρεη αέξαο ζην ζχζηεκα, ε ζπλάξηεζε είλαη 

γξακκηθή (γξακκή Α-Β).  Με ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα ζην ζχζηεκα, ε 

θακπχιε γίλεηαη πην θπξηή π.ρ. Α-C, A-D, θαη Α- Δ. 

 

 
 

ρήκα 4 : ρέζε πίεζεο / φγθνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο πίεζεο. 

 

Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε εθηηκάηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή πνζφηεηα αέξα 

ζηνλ αγσγφ, ηφηε πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί ακέζσο ε δνθηκή θαη λα εθαξκνζηνχλ 
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δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ αέξα ηεο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.4.  Δάλ δελ 

ηεξκαηηζηεί ε δνθηκή ακέζσο, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη εζθαικέλα. 

Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη γξακκηθή ζρέζε (γξακκή Α-Β) ηφηε ε 

δνθηκή κπνξεί λα ζπλερηζζεί.  

Με ηελ επίηεπμε ηεο πίεζεο δνθηκήο θαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ φξνπ γηα 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εγθισβηζκέλνπ αέξα, ν αγσγφο απνκνλψλεηαη θαη 

παξαθνινπζείηαη ε εζσηεξηθή πίεζε.  Ο ρξφλνο γηα ηελ θφξηηζε ηνπ αγσγνχ κε ηελ 

πίεζε δνθηκήο (tL) ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο. Η θζίλνπζα ηηκή ηεο 

εζσηεξηθήο πίεζεο θαηαγξάθεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα μεθηλψληαο θάπνηα 

ιεπηά κεηά ηελ απνκφλσζε ηνπ αγσγνχ (θιείζηκν δηθιείδαο). 

Μηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε απαηηεί κεγάιν αξηζκφ κεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δνθηκήο. 

Καηά ην δηάζηεκα ζην νπνίν ν αγσγφο ηίζεηαη ππφ πίεζε, παξαηεξείηαη κηα 

ραιάξσζε ηνπ ζσιήλα. Λφγσ ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ εθαξκφδεηαη ηεο δηνξζσηηθφο 

ζπληειεζηήο πνπ θαηά εκπεηξία είλαη 0,4 tL.  

 

Μηα ελδεηθηηθή δηαδνρή θαηαγξαθψλ (κεηξήζεσλ) παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 5. 

 

 
 

ρήκα 5:  Γηάγξακκα αθνινπζίαο ελδείμεσλ ηεο πίεζεο  

 

 

5.7  Ανάλςζη ηηρ δοκιμήρ πίεζηρ – Ανάλςζη ηπιών μεηπήζεων 

 

Γηα λα απνδεηρζεί ε επάξθεηα ελφο αγσγνχ απφ ΡΔ, πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε ηεο 

δνθηκήο πίεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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Δπεηδή ε θζίλνπζα πνξεία ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο είλαη ζε εθζεηηθή κνξθή, 

απαηηείηαη ε ρξήζε ινγαξίζκσλ φηαλ ζπγθξίλνληαη νη κεηξήζεηο. Παξά ηαχηα κφλν ε 

ρξήζε πξνγξακκαηηδφκελνπ ππνινγηζηή ηζέπεο είλαη δπλαηή ζηνπο επηηφπνπ 

ππνινγηζκνχο: 

 

 Πξψηα θαηαγξάθεηαη ε πίεζε Ρ1 ζε ρξφλν t1, φπνπ ην t1 ηζνχηαη κε ην tL  (ρξφλνο 

αχμεζεο πίεζεο ζηνλ αγσγφ). 

 Η δεχηεξε κέηξεζε ηεο πίεζεο Ρ1, γίλεηαη ζε ρξφλν πεξίπνπ 7 tL θαη νξίδεηαη σο t2. 

 Γηα λα ιάβνπκε ππφςε ηελ ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ ζσιήλσλ ΡΔ (ραιάξσζε 

ηάζεσλ), ππνινγίδνπκε δηνξζσκέλεο ηηκέο γηα ην t1 θαη ην t2: 

     Τπνινγηζκφο δηνξζσκέλνπ t1 

t1c = t1 + 0.4 tL 

     Τπνινγηζκφο δηνξζσκέλνπ t2 

t2c = t2 + 0.4 tL      

 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο θιίζεο ηεο  θζίλνπζαο θακπχιεο ηεο πίεζεο n1 κεηαμχ t1 θαη t2, 

ππνινγίδεηαη κε ηελ ζρέζε: 

       n1 = log P1 – log P2 

log t2c – log t1c 

Δπίζεο ε θιίζε είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί γξαθηθά κεηξψληαο ηελ γσλία ηεο 

θακπχιεο κε ηνλ άμνλα ηνπ δηνξζσκέλνπ ρξφλνπ.(βι. ζρ. 6, 7) 

Με βάζε ηελ εκπεηξία γηα ζσζηφ αγσγφ, ε παξαπάλσ ζρέζε δίλεη ηηκέο γηα ην n1 : 

 α) 0,08 – 0,10 γηα ζσιήλεο ρσξίο πεξηνξηζκφ (π.ρ. κε επηρσκέλν) 

 β)  0,04 – 0,05 γηα αγσγνχο κε ζπκππθλσκέλε επίρσζε.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ δεδνκέλε ζπκπχθλσζε, εάλ πξνθχπηνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο 

απφ ηηο παξαπάλσ, ηφηε ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα εγθισβηζκέλνπ αέξα εληφο ηνπ 

ζσιήλα.  

 

 Γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε δνθηκή πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ν αέξαο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζσιήλα. 

 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηξίηε κέηξεζε ηεο πίεζεο Ρ3 ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ηνπ 15 tL 

(νξίδεηαη  σο t3). Ξαλά ππνινγίδεηαη ε δηνξζσκέλε ηηκή t3: 

 

t3c = t3 + 0.4 tL 

 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο θιίζεο ηεο  θζίλνπζαο θακπχιεο ηεο πίεζεο n2 κεηαμχ t2 θαη ην 

t3, ππνινγίδεηαη κε ηελ ζρέζε: 

 

n2 =  log P2 – log P3 

 log t3c – log t2c 

 

Δπίζεο ε θιίζε είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί γξαθηθά κεηξψληαο ηελ γσλία ηεο 

θακπχιεο κε ηνλ άμνλα ηνπ δηνξζσκέλνπ ρξφλνπ (βι. ζρ. 6, 7 ). 

Με βάζε ηελ εκπεηξία ζε αγσγνχο ρσξίο δηαξξνέο θαη κε δεδνκέλε ηελ 

ζπκπχθλσζε, ε παξαπάλσ ζρέζε δίλεη ηηκέο γηα ην n2 : 

 α) 0,08 – 0,10 γηα ζσιήλεο ρσξίο πεξηνξηζκφ (π.ρ. κε επηρσκέλνπο) 

 β)  0,04 – 0,05 γηα αγσγνχο κε ζπκππθλσκέλε επίρσζε.  



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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 Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα 6 θαη 7 (ρξεζηκνπνηψληαο 

γξαθηθή αλάιπζε κε πνιιαπιά απνηειέζκαηα απφ ειεθηξνληθφ θαηαγξαθηθφ) ζε 

αγσγνχο ρσξίο δηαξξνέο ζε πεξίπησζε ρσξίο θαη κε πεξηνξηζκνχο αληίζηνηρα.  

 

Η επαηζζεζία ηεο δνθηκήο κπνξεί λα απμεζεί επεθηείλνληαο ην t3 δει. ην ρξφλν ηεο 

δνθηκήο. 

 

 
 

ρήκα 6 :  Πηψζε πίεζεο (ρσξίο πεξηνξηζκφ ηνπ αγσγνχ). 

 

 
 

ρήκα 7 :  Πηψζε πίεζεο (κε πεξηνξηζκφ ηνπ αγσγνχ). 

 

 

Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαζνξίδεη ηελ κεζνδνινγία.  Όκσο 

ζπληζηάηαη λα βαζίδνληαη νη ηηκέο ησλ θιίζεσλ n1 θαη n2  ζε παξαπάλσ απφ ηξεηο 

κεηξήζεηο. 
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5.8. Ανάλςζη ηηρ δοκιμήρ πίεζηρ – Πποβλεπόμενερ πιέζειρ 

 

Γηα λα κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε ηελ πηζαλή χπαξμε πξνβιεκάησλ ιφγσ 

δηαξξνψλ ή εγθισβηζκέλνπ αέξα, εθηειείηαη ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.   Η ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε απαηηεί ηελ ζχγθξηζε ηεο 

θαηαγεγξακκέλεο πίεζεο ζε κηα νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή, κε ηελ πξνβιεπφκελε 

πίεζε, κε δεδνκέλν φηη κε κηα ινγαξηζκηθή γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θζίλνπζαο ηηκήο 

ηεο πίεζεο ζε έλαλ ηδεαηφ αγσγφ ΡΔ πξνθχπηεη γξακκηθή ζρέζε.  Κάζε παξέθθιηζε απφ 

ηελ γξακκηθή ζρέζε ππνδεηθλχεη ηελ πηζαλφηεηα δηαξξνήο ή εγθισβηζκνχ αέξα. 

 

Η πξνβιεπφκελε πίεζε  ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Ρ =  ΡL  [2,5 (t/ tL) + 1] 
–n 

φπνπ   Ρ    =  ε πξνβιεπφκελε πίεζε ζε ρξφλν t 

  PL = ε πίεζε δνθηκήο (αξρή ηεο δνθηκήο - επίηεπμε ηεο πίεζεο 

δνθηκήο) 

  t    = ρξφλνο (απφ ηνλ ρξφλν επίηεπμεο ηεο δνθηκαζηηθήο πίεζεο) 

  tL = ρξφλνο θφξηηζεο 

 

 Απφ ηελ εκπεηξία μέξνπκε φηη: 

 

 Γηα αγσγνχο ζε ζπκππθλσκέλν έδαθνο n = 0,04. 

 Γηα αγσγνχο ρσξίο ππνζηήξημε  n = 0,01. 

 

Δάλ ε πξαγκαηηθή θαηαγεγξακκέλε πίεζε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε ηηκή, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζερηηθή αλάιπζε ηεο κνξθήο (θιίζεο) 

ηεο θακπχιεο ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο κεηξήζεηο. 

Σα ζηνηρεία πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζε ινγαξηζκηθή γξαθηθή παξάζηαζε,  

παξφκνηα κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ζην ζρήκα 3. Δάλ ε θακπχιε παξνπζηάδεη ηελ 

κνξθή (απμεκέλε θιίζε) ηεο θακπχιεο Α-C (δειαδή νη πξαγκαηηθέο θαηαγεγξακκέλεο 

κεηξήζεηο είλαη  κηθξφηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ), ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δηαξξνέο. Δάλ 

ε θακπχιε παξνπζηάδεη ηελ κνξθή (πησηηθή θιίζε) ηεο θακπχιεο Α-D (δειαδή νη 

πξαγκαηηθέο θαηαγεγξακκέλεο κεηξήζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ), 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη εγθισβηζκέλνο αέξαο. Δάλ ε θακπχιε παξνπζηάδεη γξακκηθή 

κνξθή κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0,04 – 0,05 θαη 0,08 θαη 0,1, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αλεπαξθήο 

ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο, αιιά δελ ζεκαίλεη απνηπρία ηεο δνθηκήο. 

 

εκείσζε: Ο βαζκφο ησλ δηαξξνψλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζαλ ζρέζε ηνπ φγθνπ 

λεξνχ πνπ πξνζηίζεηαη.  

 

 

 

 

5.9.        Δοκιμή πίεζηρ  - Γενικά 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηεο δνθηκήο πίεζεο ή ηελ πην ιεπηνκεξεηαθή 

ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε (παξαγξάθνπο 5.6 θαη 5.7) ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ θαηαγξαθηθψλ. 
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Τπάξρνπλ θαηαγξαθηθά κε ελζσκαησκέλε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

Απηά ηα θαηαγξαθηθά δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δνθηκήο θαη εμαζθαιίδνπλ ηνλ 

έγθαηξν εληνπηζκφ πηζαλήο δηαξξνήο.  Σα θαηαγξαθηθά καο εμαζθαιίδνπλ: 

 ηελ επηηφπνπ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πίεζεο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

 ηελ ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ησλ νινθιεξσκέλσλ θακππιψλ ηεο αχμεζεο θαη ηεο 

κείσζεο ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο. 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

 ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο αλάιπζεο θαη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ππνινγηζκψλ. 

ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δνθηκήο φπνπ εληνπηζζεί κε απνδεθηφο βαζκφο 

δηαξξνψλ, ζπληζηάηαη λα γίλεη επαλέιεγρνο φισλ ησλ κεραληθψλ ζπλδέζκσλ θαη 

εμαξηεκάησλ πξηλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθνιιεκέλσλ ελψζεσλ.  Οπνηνδήπνηε ζθάικα 

απνθαιπθζεί κε ηελ αζηνρία ηεο δνθηκήο πξέπεη λα δηνξζψλεηαη θαη λα μαλά εθηειείηαη 

ε δνθηκή. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο, ε ππνιεηπφκελε πίεζε πξέπεη λα εθηνλψλεηαη κε 

αξγνχο ξπζκνχο κέρξη λα επαλέιζεη ν αγσγφο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή (πξηλ ηελ 

δνθηκαζία). 

ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί επηπιένλ δνθηκή ζηνλ αγσγφ, ε λέα δνθηκή πξέπεη 

λα πξνγξακκαηηζζεί κε ζπλελλφεζε κε ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κεηά απφ αξθεηφ 

ρξφλν ψζηε λα δνζεί ζηνλ αγσγφ ε επθαηξία λα ζπλέξζεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

θνξηίζεηο.  Ο παξαπάλσ ρξφλνο επαλαθνξάο πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο ηνπ έξγνπ, αιιά ζπλήζσο επαξθεί ρξφλνο ίζνο κε πέληε (5) θνξέο ηνλ 

ρξφλν ηεο πξνεγνχκελεο δνθηκήο. 

Γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο ζα θαηαξηηζζνχλ πξσηφθνιια ππνγξαθφκελα απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. 

Διαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δνθηκαζίεο επηζθεπάδνληαη ακέζσο απφ 

ηνλ Αλάδνρν. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

βιαβέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηηο δνθηκαζίεο θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε ησλ κε ζηεγαλψλ 

αξκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα νξίδεη ηελ εκεξνκελία 

επαλάιεςεο ηεο δνθηκαζίαο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο. 

΄Οιεο νη πεξηγξαθφκελεο δνθηκαζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ 

εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο (π.ρ. πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο), ζα 

γίλνληαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

6. Καθαπιζμόρ και απολύμανζη αγωγών 

 

Μεηά απφ ηελ ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο 

ζηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο θαη χζηεξα απφ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ζηελ πεξίπησζε ζπληήξεζεο πθηζηακέλνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο, ζα γίλεη θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηερληθή πξνδηαγξαθή 205. 
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ρήκα 1 : Μεησπηθή ζπγθφιιεζε (Butt – Fusion Welding) 
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ρήκα 2 : Γηάγξακκα Πίεζεο πγθφιιεζεο Ρ – Υξφλνπ t 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε ζπλδέζλνπο (wide range couplings) 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε εληόο ηνπ εδάθνπο θαη γηα ηε ζύλδεζε από ηε κία πιεπξά 

επζένο άθξνπ ραιπβδνζσιήλα, ακηαληνηζηκεληνζσιήλα ή ζσιήλα P.V.C. θαη από ηελ άιιε 

θιάληδαο πνπ είλαη ζην άθξν ζσιήλα ή εηδηθνύ ηεκαρίνπ ή βάλλαο θιπ. 

 

 

2. Γενικά ταρακτηριστικά  

 

 Οη ζύλδεζκνη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο επζένο άθξνπ ζσιήλα 

κε ζσιήλα ηδίαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ αιιά ν θαζέλαο από ηνπο δύν ζσιήλεο λα κπνξεί λα 

είλαη ραιύβδηλνο είηε  από ακηαληνηζηκέλην είηε από PVC, είηε ρπηνζηδεξόο.  

 Επνκέλσο ζα πξέπεη ν ζύλδεζκνο λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλή ζύλδεζε ζηελ νλνκαζηηθή 

πίεζε ιεηηνπξγίαο (16 ΑΣΜ.) ζε ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ 

2 νξίσλ, πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

  

Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ζσιήλα (mm) Eμσηεξηθή δηάκεηξνο ζσιήλα  

πνπ θαιύπηεη ν ζύλδεζκνο (mm) 

80 93-105 

80 A/C 98-108 A/C 

100 113-127 

125 150-160 

150 165-179 

150 A/C 180-194 A/C 

200 217-228 

200 A/C 242-255 A/C 

250  269-284 

250 A/C 298-310 A/C 

 

 

 O ζύλδεζκνο ζα απνηειείηαη από 3 κεηαιιηθά ηεκάρηα θαη δύν ειαζηηθνύο δαθηύιηνπο 

ζηεγαλόηεηαο. Οη ζύλδεζκνη ζα έρνπλ δηακόξθσζε ηέηνηα ώζηε λα είλαη δπλαηή, κέζσ 

θνριηνεληαηήξσλ, ε ζύζθηγμε ησλ ειαζηηθώλ δαθηπιίσλ ζηεγαλόηεηαο κεηαμύ ησλ ηεκαρίσλ 

ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ησλ επζέσλ άθξσλ ησλ ζσιήλσλ, κε ηε ρξήζε ελόο κόλνλ εξγαιείνπ 

(γεξκαληθό θιεηδί) 

 ΄Εηζη ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απόιπηε ζηεγαλόηεηα ηεο ζύλδεζεο ζηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο (ΡΝ). 

 Η πξνζαξκνγή ηνπ ζπλδέζκνπ ζην ζσιήλα ζα γίλεηαη ρσξίο ζπλαξκνιόγεζε ηνπ 

ζπλδέζκνπ. 

 Κάζε ζύλδεζκνο ζα παξαδνζεί έηνηκνο γηα ρξήζε (κνληαξηζκέλνο) θαη ζα θέξεη 

απηνθόιιεηε πηλαθίδα κε ηζρπξή πξόζθπζε όπνπ ζα αλαγξάθνληαη: 

 

1. ΡΝ (νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο) 

2. DN (πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ) 

3. Αξηζκό παξαγγειίαο 
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 Η πηλαθίδα ζα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο ώζηε ηα ζηνηρεία λα κελ αιινηνύληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θιπ. 

 

 

3. Υλικά κατασκεσής 

 

 Σν πιηθό ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ ζπλδέζκνπ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνύο 

γξαθίηε, ηνπιάρηζηνλ GGG40 θαηά DIN 1693 ή ηύπνπ 400-12 θαηά ISO 1083 είηε ραιύβδηλν 

ζπγθνιιεηό από ράιπβα ηνπιάρηζηνλ Fe 360 θαηά ISO 630-80. 

 Σα κεηαιιηθά ηεκάρηα ησλ ζπλδέζκσλ κεηά από ακκνβνιή ζα επηζηξσζνύλ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε ππόζηξσκα (primer) ςεπδαξγύξνπ. Καηόπηλ ζα βαθνύλ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε 2 ζηξώζεηο θαηάιιεινπ πάρνπο αληηδηαβξσηηθνύ ρξώκαηνο 

πςειήο αληνρήο γηα ππόγεηα ρξήζε π.ρ. επνμεηθή βαθή, πνιπνπξεζάλε, rilsan nylon 11, ή 

ηζπδύλακν πιηθό. 

 Σν ρξώκα ζα είλαη κπιέ γηα ΡΝ 16. 

 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηελ ίδηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν ζπλδέζκνπ αληηζηνηρνύλ 2 

πεξηνρέο εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ ζσιήλσλ πνπ θαιύπηεη ν ζύλδεζκνο (βι. πίλαθα), νη 

ζύλδεζκνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ κεγαιύηεξε πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ ζα θέξνπλ ζε 

όια ηα κεηαιιηθά κέξε εμσηεξηθά, ιεπθέο δηαγξακκίζεηο γηα δηάθξηζε από εθείλνπο ηεο ίδηαο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζπλδέζκνπ θαη ηεο κηθξόηεξεο πεξηνρήο εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ 

ζσιήλσλ πνπ θαιύπηεη ν ζύλδεζκνο. 

 Ο ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζηεγαλόηεηαο ζα έρεη δηαζηάζεηο θαη δηακόξθσζε πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ επρεξή δηέιεπζε ηνπ εμσηεξηθά ηνπ ζσιήλα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, πιήξε 

ζηεγαλόηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο 

κεηαμύ 10
ν
 C θαη 70

ν 
C, πςειή κεραληθή αληνρή θαη δηαηήξεζε ηεο ειαζηηθόηεηαο θαη 

ζπκπηεζηηθόηεηάο ηνπ θαζ’όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ.  

 Σν πιηθό πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κε πόζηκν λεξό π.ρ. Nitrile rubber 

grade T θαηά BS 2494 ή EPDM  ή άιιν ηζνδύλακν ή θαιύηεξν πιηθό. 

 Κάζε ζύλδεζκνο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από ηνπο θνριίεο-εληαηήξεο κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλεηαη ε ζύζθηγμε ησλ ειαζηηθώλ ζηεγαλσηηθώλ δαθηπιίσλ. 

 Οη θνριίεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ θιάζεο 4.6 θαηά ISO 898/1-1978 (Ε) ζα πξέπεη 

δειαδή λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ράιπβα ρακειήο ή κέζεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα 

(κεγίζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε άλζξαθα 0,55%, ζε θώζθνξν 0,05% θαη ζε ζείν 0,06%) θαη 

αληνρήο ζε ζξαύζε ηνπιάρηζηνλ 400 Ν/mm
2
. 

 Σα πεξηθόριηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 898/2-1980 (Ε) γηα 

ηελ θιάζε 5. 

 Οη θνριίεο-εληαηήξεο θαη ηα πεξηθόριηα ζα έρνπλ ππνζηεί ζεξκό γαιβάληζκα πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 15 κηθξά. 

  

 

 

4. ΄Ελεγτος - Παραλαβή  

 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθό δνθηκώλ αλεγλσξηζκέλνπ 

ηλζηηηνύηνπ δνθηκώλ ζην νπνίν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη όηη έρεη ειεγρζεί ε 

ζηεγαλόηεηα, ην πιηθό ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ, ηνπ ειαζηηθνύ ζηεγαλσηηθνύ δαθηπιίνπ, νη 

θνριίεο θαη ηα πεξηθόριηα θαη ε εζσηεξηθή επίρξηζε. 
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 Θα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ηα είδε ησλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο. Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθό επίζεκεο αξρήο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα γηα 

ρξήζε ζε πόζηκν λεξό ηόζν ηνπ ειαζηηθνύ δαθηπιίνπ όζν θαη ηεο εζσηεξηθήο επίρξηζεο. 

 Η Ε.ΤΔ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη εθπξνζώπνπο ηεο ζην εξγνζηάζην 

ηνπ πξνκεζεπηή γηα δηελέξγεηα δνθηκώλ. 

 Οη εθπξόζσπνη ζα έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε ζηα ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζεώξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλδέζκσλ.  

 Οη ακνηβέο ησλ ειεγθηώλ εθπξνζώπσλ ηεο ΕΤΔΑΠ ζα θαηαβιεζνύλ από απηήλ. 

 Καηά ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ε ΕΤΔΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε 

δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζε πίεζε 1,5 θνξά κεγαιύηεξε ηεο κεγίζηεο επηηξεπνκέλεο πηέζεσο 

ιεηηνπξγίαο ζε ζπλδέζκνπο ζπλαξκνινγεκέλνπο θαη ηνπνζεηεκέλνπο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 ε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ δεηγκάησλ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη έιεγρνο πίεζεο όισλ 

ησλ ηεκαρίσλ ή λα απνξξηθζεί όιε ε πνζόηεηα αλ ππάξρεη αζηνρία ζε αξηζκό δεηγκάησλ 

κεγαιύηεξν ηνπ 5% ηεο όιεο πνζόηεηαο. 

 Οη παξαπάλσ έιεγρνη θαη ε επηζεώξεζε δελ απαιιάζνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή από ηελ 

επζύλε γηα παξάδνζε ησλ ζπλδέζκσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ππνρξεώζεσο. 

 Η πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη από επηηξνπή πνπ ζα ζπληάμεη πξσηόθνιιν παξαιαβήο. 
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1. Αντικείμενο 

 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ εξγαζία ζύλδεζεο απιώλ παξνρώλ 

πδξνιεςίαο αζηηθώλ θαηαλαισηώλ από ηνλ ππάξρνληα αγσγό δηαλνκήο έσο ην θξεάηην 

πδξνκεηξεηώλ. 

Γηα ηελ αλαγθαία αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζθεπώλ ησλ λέσλ παξνρώλ πξέπεη λα 

ηεξνύληαη νη θαησηέξσ γεληθνί θαλόλεο. 

 

1.1 Κάζε αθίλεην ζα πδξνδνηείηαη κε έλα κόλν εγθάξζην αγσγό πδξνιεςίαο άζρεηα από 

ηνλ αξηζκό ησλ δηακεξηζκάησλ θαη αληίζηνηρσλ πδαηνπαξνρώλ. Καηά ηε θάζε 

αίηεζεο λέαο παξνρήο, ζα εμαθξηβώλεηαη ν αλακελόκελνο κειινληηθόο αξηζκόο 

παξνρώλ, ε δε εμαθξίβσζε ζα ζηεξίδεηαη: 

 ζηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο. Είλαη πξνθαλέο όηη αλ δεηείηαη εξγνηαμηαθή παξνρή, από 

ηελ άδεηα ζα πξνθύπηεη ν ηειηθόο αξηζκόο ησλ κειινληηθώλ παξνρώλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νηθνδνκήο. 

 αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ηνλ πειάηε γηα ηηο πξννπηηθέο κειινληηθώλ 

θαηαζθεπώλ. 

 κε απηνςία ηνπ ηκήκαηνο εξεπλώλ θαη εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ 

αθηλήηνπ ζε ζρέζε κε ην ζπληειεζηή δόκεζεο ηεο πεξηνρήο, κειινληηθέο ρξήζεηο 

θιπ. 

 

1.2 Ο αγσγόο πδξνιεςίαο δηαθξίλεηαη ζε δύν δηαηνκέο: Φ32 θαη Φ63. 

 Ο αγσγόο δηαηνκήο Φ32 ηνπνζεηείηαη όηαλ ε δεηνύκελε παξνρή θαη νη 

αλακελόκελεο δελ πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ πεξηζζόηεξεο ησλ 4. 

 Ο αγσγόο Φ63 ηνπνζεηείηαη γηα αξηζκό παξνρώλ δεηνύκελσλ ή πξνβιεπόκελσλ 

κεγαιύηεξσλ ησλ 3 θαη έσο 50. 

 

1.3 ε θάζε εγθαηάζηαζε λέαο παξνρήο ή παξνρώλ, θαηαζθεπάδεηαη πάληα ε ππνδνκή 

πξόζζεησλ κειινληηθώλ παξνρώλ νη νπνίεο είλαη: 

 γηα αηηνύκελεο (ή θαη πξνβιεπόκελεο) παξνρέο κέρξη 3, θαηαζθεπάδεηαη ππνδνκή 

γηα εμππεξέηεζε 4 ζπλνιηθώλ παξνρώλ. 

 γηα αηηνύκελεο παξνρέο πεξηζζόηεξεο ησλ 3 (δειαδή από 4 θαη πάλσ), 

θαηαζθεπάδεηαη ππνδνκή γηα κία πξόζζεηε παξνρή όηαλ ν αξηζκόο ησλ 

αηηνύκελσλ παξνρώλ είλαη κνλόο, εηδάιισο ππνδνκή γηα δύν πξόζζεηεο παξνρέο 

όηαλ ν αξηζκόο ησλ αηηνύκελσλ λέσλ παξνρώλ είλαη δπγόο. 

 

1.4 ε πεξίπησζε πνπ αηηείηαη κία πξόζζεηε παξνρή ή πνιιέο πξόζζεηεο παξνρέο γηα 

αθίλεην πνπ ήδε πδξνδνηείηαη, ε ζύλδεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Α» 

ηεο  παξνύζαο Σ.Π. 

 

 

2. Εργασίες 

 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ πξνο πδξνδόηεζε αθηλήηνπ είλαη: 

 εμαθξίβσζε ηνπηθώλ ζπλζεθώλ 

 πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ 
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 εθζθαθέο νξπγκάησλ 

 ηνπνζέηεζε βάλλαο ζπλέλσζεο θαη δηάηξεζε αγσγνύ δηαλνκήο 

 ηνπνζέηεζε αγσγνύ πδξνιεςίαο, βάλλαο θαηάιεμε πνιιαπινύ / θνιιεθηέξ 

 ηνπνζέηεζε θξεαηίνπ πδξνκεηξεηνύ θαη ζύλδεζε κε πνιιαπιό/ θνιιεθηέξ 

 έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο 

 επηρώζεηο – επαλαθνξέο 

 

2.1 Εμαθξίβσζε ηνπηθώλ ζπλζεθώλ 

 

Ο αλάδνρνο παξαιακβάλεη από αξκόδην γξαθείν ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π. ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο ζε ζθαξίθεκα, ζην νπνίν αλαθέξεηαη, ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ε δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ, 

ε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζύλνιν ησλ παξνρώλ παιαηώλ θαη λέσλ θαη ηπρόλ επεθηάζεηο 

δηθηύνπ. 

Πξηλ πξνβεί ν αλάδνρνο ζε νπνηνδήπνηε πξνγξακκαηηζκό κεηαβαίλεη επί ηόπνπ θαη 

εμαθξηβώλεη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Δειαδή εμαθξηβώλεη αλ ππάξρνπλ εκπόδηα, αλ ε ζέζε 

ηνπνζέηεζεο δελ έρεη θαηαιεθζεί από δηάθνξα πιηθά θαη άιια αληηθείκελα. Επίζεο 

εμαθξηβώλεη ηε ζέζε ησλ εζσηεξηθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αλ είλαη δπλαηή ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έκπξνζζελ απηώλ. 

 Επηζεκαίλεηαη όηη ην ζύζηεκα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έκπξνζζελ ηεο θπξίαο 

εηζόδνπ ηνπ αθηλήηνπ ή ζε εηζόδνπο ρώξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Μεηά ηελ 

εμαθξίβσζε, αλ πξνθύπηνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην ζθαξίθεκα ηεο 

πξνκέηξεζεο ή αλ απαηηείηαη επέθηαζε αγσγνύ ε νπνία δελ έρεη πξνβιεθζεί, ν αλάδνρνο δελ 

πξνβαίλεη ζε θακία ελέξγεηα ηνπνζέηεζεο ελεκεξώλνληαο παξάιιεια ηε Δηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία. 

 

 

2.2 Πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ 

 

Εθόζνλ νξηζηηθνπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη επί 

κέξνπο πξόγξακκα κε ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο θαη ην αλαθνηλώλεη ζηε 

Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαη ζηελ Τπεξεζία ηνπ Τδξνλνκείνπ γηα πξνγξακκαηηζκό ηεο 

απνκόλσζεο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο αλ απαηηείηαη. Επίζεο, δίλεη παξαγγειία θαηαζθεπήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηα αξκόδηα ζπλεξγεία ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π.. ηελ παξαγγειία πνπ ζα δώζεη ζα 

αλαθέξεηαη ην ζύλνιν ηνπ αξηζκνύ ησλ παξνρώλ (παιαηώλ θαη λέσλ) θαη νη κειινληηθέο 

παξνρέο. Τθηζηάκελεο παιαηέο παξνρέο κεηαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ζην ζύζηεκα θαη επεηδή 

ε κεηαθνξά ησλ παιαηώλ παξνρώλ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηέξεζε λεξνύ ν αλάδνρνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα γλσξίζεη ζηνλ πδξεπόκελν ηελ αθξηβή εκεξνκελία ησλ εξγαζηώλ πξνθεηκέλνπ 

ν ηειεπηαίνο λα έρεη θαηαζθεπάζεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο θαη λα έρεη επί ηόπνπ 

ηερλίηε πδξαπιηθό. 

Σα ζπλεξγεία ηνπ αλαδόρνπ κεηαθέξνπλ κόλν ηνπο κεηξεηάο επί ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

θάζε άιιε επέκβαζή ηνπο ζηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο δελ επηηξέπεηαη.΄Οιεο ηηο πην πάλσ 

ελέξγεηεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ηηο εθηειέζεη πξηλ δέθα (10) κέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 

 

2.3 Εθζθαθέο νξπγκάησλ 

 

Η εθζθαθή ηνπ νξύγκαηνο ζα αξρίδεη ζην ζεκείν πνπ πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί ν αγσγόο 

πδξνιεςίαο κε ηνλ αγσγό δηαλνκήο. Γηα ηε ράξαμε ηνπ αζθαιηνηάπεηνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
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αζθαιηνθόπηεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξύγκαηνο αλεπξέζεσο ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο 

αλαθέξνληαη ζην ζρήκα 1 ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Αλ θαηά ηελ σο άλσ 

εξγαζία δελ εληνπηζηεί ν αγσγόο δηαλνκήο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαθόςεη θάζε 

πεξαηηέξσ εξγαζία. 

Η δαπάλε ησλ εξεπλεηηθώλ ηνκώλ, εθόζνλ δελ βξεζεί ν αγσγόο, πιεξώλνληαη όπσο 

αλαθέξεηαη ζην ζρήκα 1 ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Αλ θαηά ηελ εθζθαθή ηνπ 

ζπλόινπ ηνπ νξύγκαηνο βξεζεί αγσγόο αθαζάξησλ πνπ δηαξξέεη ή κε, θαη βξίζθεηαη πάλσ 

από ην δίθηπν ηεο ύδξεπζεο ή αγσγόο αθαζάξησλ πνπ δηαξξέεη θαη βξίζθεηαη θάησ από ην 

δίθηπν ύδξεπζεο ν αλάδνρνο δηαθόπηεη θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία έζησ θαη αλ ν ελ ιόγσ 

αγσγόο δελ αλήθεη ζην πξνο πδξνδόηεζε αθίλεην, ελεκεξώλνληαο ηε Δηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία. 

Εθόζνλ ππάξρεη ζηνά πξν ηεο πξνο ύδξεπζε νηθνδνκήο, ην ζύζηεκα ηνπνζεηείηαη ππό 

ηε ζηνά. 

ε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη Ρπκνηνκηθή Γξακκή ε νπνία δελ έρεη εκθαλή 

ραξαθηεξηζηηθά ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εξεπλήζεη γηα ηνλ θαζνξηζκό απηήο. 

Ο αγσγόο πδξνιεςίαο ηνπνζεηείηαη θάζεηα ζηνλ αγσγό δηαλνκήο θαη ν αγσγόο πξέπεη 

λα θαιύπηεη πάληα ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο. 

Αλ πξνθύςεη θαηά ηελ εξεπλεηηθή ηνκή όηη ν αγσγόο δηαλνκήο ηεξκαηίδεη πξηλ ην 

αθίλεην, ν αλάδνρνο δηαθόπηεη θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία ελεκεξώλνληαο ηε Δηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία. 

΄Όηαλ ην ζθαξίθεκα πξνβιέπεη ηνπνζέηεζε παξνρήο ζε απόζηαζε από ην αθίλεην 

ιόγσ κε δηειεύζεσο αγσγνύ ύδξεπζεο έκπξνζζελ απηνύ θαη θαηά ηελ εξεπλεηηθή ηνκή 

πξνθύςεη αδπλακία ηνπνζέηεζεο ηεο παξνρήο ιόγσ αλεπαξθνύο ρώξνπ, ν αλάδνρνο 

δηαθόπηεη θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία ελεκεξώλνληαο ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

Η δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ζα πιεξσζεί όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

Σν θξεάηην ηνπ πδξνκεηξεηή (ε πίζσ πιεπξά πξνο ηελ Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) δελ πξέπεη λα 

απέρεη ιηγόηεξν από 0,50 κ. από ηελ Ρ.Γ. ή Ο.Γ. ηνπ αθηλήηνπ. ε πεξηνρέο κε κεγάιν πιάηνο 

πεδνδξνκίνπ θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη παιαηά παξνρή ε πίζσ πιεπξά ηνπ λένπ θξεαηίνπ (πξνο 

ηελ Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) ζα πξέπεη λα απέρεη από ην θξάζπεδν απόζηαζε 1,00 κ. Επίζεο ζε πεξηνρέο 

κε κεγάιν πιάηνο πεδνδξνκίνπ όηαλ ν αγσγό δηέξρεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη δελ ππάξρεη 

παιαηά παξνρή ε λέα παξνρή ζα ηνπνζεηείηαη ακέζσο κεηά ηελ ηνκή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν απαηηνύκελν κήθνο ηνπ νξύγκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αλάινγν κε ην κήθνο ηνπ 

ζσιήλα ηνπ ζπζηήκαηνο απμεκέλν θαηά 0,30 κ. Σν κήθνο ηνπ νξύγκαηνο έδξαζεο ησλ 

θξεαηίσλ είλαη αλάινγν κε ην άζξνηζκα ηνπ κήθνπο ησλ θάησ πιεπξώλ ησλ θξεαηίσλ 

απμεκέλν θαηά 0,20 κ. 

Σν ζύζηεκα ζα ηνπνζεηείηαη ζε βάζνο 0,60 κ. θάησ από ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ θαη ζα είλαη παξάιιειν ηεο ξπκνηνκηθήο ή Οηθνδνκηθήο Γξακκήο. 

 

2.4 Σνπνζέηεζε βάλλαο ζπλέλσζεο θαη δηάηξεζε ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο. 

 

α. Αγσγόο Φ32 

 

Σνπνζεηείηαη δσζηήξα κε δηάκεηξν νπήο 1΄΄ (όρη ¾”). ε αγσγνύο ραιύβδηλνπο, 

ρπηνζηδεξνύο θαη ακηαληνηζηκέληνπ ηνπνζεηείηαη δσζηήξα ρπηνζηδεξή κε αλνμείδσην 

εληαηήξα. ε αγσγνύο από PVC, ηνπνζεηείηαη εηδηθή δσζηήξα θαηάιιειε γηα PVC, 

θαζνιηθήο επαθήο, θαξδηά, κε ειαζηηθό πεξηκεηξηθό παξέκβπζκα ελώ ζε αγσγνύο 

δηαλνκήο από ΡΕ, ηνπνζεηείηαη ζέια νιηθήο επαθήο κε ηε κέζνδν ηεο απηνγελνύο 
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ζπγθόιιεζεο. Η ζέια ή ε δσζηήξα αλεμάξηεηα πιηθνύ αγσγνύ ηνπνζέηεζεο, πξέπεη 

λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 1΄΄. 

Σνπνζεηείηαη ζθαηξηθή βάλλα δηακέηξνπ 1΄΄ ε νπνία από ηε κία έρεη ζπείξσκα 

αξζεληθό 1΄΄ γηα λα βηδώλεη απεπζείαο πάλσ ζηε δσζηήξα θαη από ηελ άιιε έρεη 

εηδηθό ξαθόξ γηα ηε ζύλδεζε αγσγνύ από ΡΕ Φ32. 

Η δηάηξεζε γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε δηάκεηξν νπήο Φ24. Η δηαηξεηηθή κεραλή 

πξνζαξκόδεηαη επί ηνπ ζθαηξηθνύ θξνπλνύ ζπλέλσζεο αθνύ πξώηα έρεη αθαηξεζεί 

πξνζσξηλά ε δηάηαμε ηνπ ξαθόξ γηα ηε ζύλδεζε κε ηνλ αγσγό από ΡΕ Φ32.  

 

β. Αγσγόο Φ63 

 

Σνπνζεηείηαη δσζηήξα (θαη όρη ηαπ) κε δηάκεηξν νπήο 2΄΄. ε αγσγνύο ραιύβδηλνπο, 

ρπηνζηδεξνύο θαη ακηαληνηζηκέληνπ ηνπνζεηείηαη δσζηήξα ρπηνζηδεξή κε δηπιό 

αλνμείδσην εληαηήξα. ε αγσγνύο από PVC, ηνπνζεηείηαη εηδηθή δσζηήξα θαηάιιειε 

γηα PVC, θαζνιηθήο επαθήο, θαξδηά, κε ειαζηηθό πεξηκεηξηθό παξέκβπζκα ελώ ζε 

αγσγνύο δηαλνκήο από ΡΕ, ηνπνζεηείηαη ζέια νιηθήο επαθήο κε ηε κέζνδν ηεο 

απηνγελνύο ζπγθόιιεζεο. Η ζέια ή ε δσζηήξα αλεμάξηεηα ηνπ πιηθνύ αγσγνύ 

ηνπνζέηεζεο, πξέπεη λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 2΄΄. 

Σνπνζεηείηαη ζθαηξηθή βάλλα νιηθήο νπήο 2΄΄. Η βάλλα απηή γηα ηε ζύλδεζή ηεο κε ηε 

δσζηήξα ή ζέια κπνξεί είηε λα δηαζέηεη αξζεληθό ζπείξσκα 2΄΄ γηα λα βηδώλεη 

απεπζείαο πάλσ ζ’ απηήλ είηε λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 2΄΄ γηα λα βηδώλεη κέζσ 

καζηνύ ζηε δσζηήξα. Από ηελ άιιε πξέπεη λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 2΄΄ έηζη 

ώζηε ε ζύλδεζε κε ηνλ αγσγό Φ63 λα γίλεη κέζσ ελόο ξαθόξ Φ63x2΄΄. 

Η δηάηξεζε γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε δηάκεηξν νπήο Φ42 κέζσ πνηεξηνύ ή θαξνηηέξαο. 

 

2.5 Σνπνζέηεζε αγσγνύ πδξνιεςίαο, βάλλαο θαηάιεμεο, πνιιαπινύ/θνιιεθηέξ 

 

α. Αγσγόο Φ32 

 

Σνπνζεηείηαη αγσγόο από πνιπαηζπιέλην κεζαίαο ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο 

MRS80, πάρνπο ηνηρώκαηνο 2,9 ριζ (SDR11). 

Ο αγσγόο ζα είλαη επελδεδπκέλνο από θύιιν αινπκηλίνπ γηα ηελ πξνζηαζία από 

πδξνγνλάλζξαθεο θαη εμσηεξηθά από ιεπηό θύιιν πνιπαηζπιελίνπ. 

ηνλ αγσγό απνθεύγεηαη λα ππάξρνπλ άιιεο ζπλδέζεηο εθηόο ηεο αξρήο θαη ηνπ 

ηέινπο. ηελ αξρή ζπλδέεηαη ζην ξαθόξ ηνπ θξνπλνύ ζπλέλσζεο ελώ ζην ηέινο 

ηνπνζεηείηαη ζθαηξηθή βάλλα ίδηα κε ηνλ θξνπλό ζπλέλσζεο θαη θαηαιήγεη ζε 

αξζεληθό ζπείξσκα 1΄΄. Γηα ηελ απνθπγή παξακόξθσζεο θαη κείσζεο ηεο εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ ηνπ αγσγνύ από ΡΕ, θαηά ηε ζύζθημή ηνπ ζην ξαθόξ, ηνπνζεηείηαη 

εζσηεξηθά ζηνλ αγσγό Φ32 θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο (ζύλδεζε επί ηεο δσζηήξνο θαη 

επί ηεο βάλλαο θαηάιεμεο), θνληό ιεπηό ζσιελάθη από νξείραιθν ή inox εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ Φ25 ριζ. κε δηαηεηακέλα ρείιε ζην έλα άθξν ηνπ ώζηε λα παξακέλεη ζην 

άθξν ηνπ ζσιήλα Φ32. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν αγσγόο Φ32 θαηαιήγεη ζην ρώξν ησλ θξεαηίσλ ζε ζθαηξηθή 

βάλλα 1΄΄. ην άθξν ηεο ε βάλλα θέξεη ζπείξσκα αξζεληθό 1΄΄. ηε βάλλα απηή 

ηνπνζεηείηαη βαλλνθξεάηην θαη θνκκάηη θαηαθόξπθνπ αγσγνύ από PVC Φ160, έηζη 

ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν ρεηξηζκόο ηεο βάλλαο από ηελ επηθάλεηα. 
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Άζρεηα από ην αλ δεηνύληαη κία ή ηξεηο λέεο παξνρέο, ηνπνζεηείηαη «πνιιαπιό» 

ηεζζάξσλ παξνρώλ (ε νξνινγία «πνιιαπιό» ζα ρξεζηκνπνηείηαη από δσ θαη πέξα αληί 

ηνπ «θνιιεθηέξ» γηα απηή ηελ πεξίπησζε). 

 

 
 

Σν πνιιαπιό απηό θαηαζθεπάδεηαη από αγσγό πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ63, 

πςειήο ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο MRS100 θαη πάρνπο ηνηρώκαηνο 7 ριζ. (SDR9). 

Έρεη δε αλακνλέο όπσο θαη ζην πθηζηάκελν ζε ρξήζε θνιιεθηέξ, αλά 20 εθ., κε 

ελζσκαησκέλεο κνύθεο ησλ ¾΄΄. ηα δύν ηνπ άθξα θέξεη πώκαηα Φ63. 

Σν πνιιαπιό ηξνθνδνηείηαη κέζσ άιιεο ελζσκαησκέλεο κνύθαο 1΄΄ ζην αξηζηεξό 

άθξν ηνπ, όπνπ θαη ζπλδέεηαη απεπζείαο ε βάλλα θαηάιεμεο ηνπ αγσγνύ Φ32. Η 

ελζσκαησκέλε κνύθα 1΄΄ είλαη ζε νξηδόληηα ζέζε θαη ζε γσλία 90
ν
 σο πξνο ηελ 

θαηαθόξπθε ζπζηνηρία ησλ 4 ελζσκαησκέλσλ κνπθώλ δηαηνκήο ¾΄΄. Σν πνιιαπιό 

ηνπνζεηείηαη πάληνηε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά από ηνλ αγσγό δηαλνκήο θνηηώληαο 

ην αθίλεην. 
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β. Αγσγόο Φ63 

 

Σνπνζεηείηαη αγσγόο από πνιπαηζπιέλην κεζαίαο ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο 

MRS80, πάρνπο ηνηρώκαηνο 5,7 ριζ. (SDR11). 

ηελ αξρή ζπλδέεηαη ζηε βάλλα 2΄΄ κε ξαθόξ Φ63x2΄΄. Δηακέζνπ εηδηθήο 

νξεηράιθηλεο γσληάο Φ90 θαηαιήγεη ζην ζεκείν έλσζήο ηνπ κε ηε βάλλα Φ50 θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηνλ πνιιαπιό δηαλνκέα. Η ζύλδεζε ηνπ ΡΕ Φ63 κε ηε βάλλα Φ50 γίλεηαη 

κε εηδηθό ξαθόξ Φ63Υ2΄΄ πάλσ ζην νπνίν ελώλεηαη θιάληδα 2΄΄ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

ελώλεηαη κε ηε θιάληδα ηνπ δηαλνκέα Φ63. 

Η αλσηέξσ ζπλδεζκνινγία κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί εθόζνλ ν ρνξεγνύκελνο από 

ηελ ΕΤΔΑΠ πνιιαπιόο δηαλνκέαο θαηαιήγεη ζε ελζσκαησκέλε γσληά Φ63. ηελ 

πξίπησζε απηή ηνπνζεηείηαη ε βάλλα Φ50 κε δύν ελζσκαησκέλα ξαθόξ Φ63Υ2΄΄ 

πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ρσλεπηόο ν αγσγόο ΡΕ Φ63 ηόζν από ηελ πιεπξά ηνπ 

δηαλνκέα όζν θαη από ηελ πιεπξά ηνπ αγσγνύ Φ63 πνπ ελώλεηαη κε ηε ζέιια. 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν αγσγόο Φ63 θαηαιήγεη ζε θιάληδα 2΄΄, όπνπ ζα ζπλδεζεί 

βάλλα ζύξηνπ, ειαζηηθήο έκθξαμεο 2΄΄. ηε βάλλα απηή ηνπνζεηείηαη βαλλνθξεάηην 

θαη θνκκάηη θαηαθόξπθνπ αγσγνύ από PVC Φ160, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν 

ρεηξηζκόο ηεο βάλλαο από ηελ επηθάλεηα. 
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Επί ηεο θιαληδσηήο βάλλαο ζηελ νπνία έρεη θαηαιήμεη ν αγσγόο Φ63, ηνπνζεηείηαη 

θνιιεθηέξ λένπ ηύπνπ (ΝΣ) από αγσγό πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ63, πςειήο 

ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο MRS100, πάρνπο ηνηρώκαηνο 7 ριζ. (SDR9). Σν λέν 

ηύπνπ θνιιεθηέξ έρεη αλακνλέο όπσο θαη ζην πθηζηάκελν ζε ρξήζε θνιιεθηέξ, αλά 

20 εθ., κε ελζσκαησκέλεο κνύθεο ησλ ¾΄΄. ην έλα ηνπ άθξν θέξεη θιάληδα 2΄΄ 

πξνζαξκνζκέλε ζε εηδηθό ηεκάρην ιαηκνύ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε απηνγελή ζπγθόιιεζε 

έηζη ώζηε λα ελσζεί κε ηε θιαληδηή βάλλα ζύξηνπ 2΄΄. ην άιιν άθξν ππάξρεη πώκα 

Φ63 ην νπνίν θαη απηό έρεη ζπλδεζεί κε απηνγελή ζπγθόιιεζε. Σν λένπ ηύπνπ 

θνιιεθηέξ ηνπνζεηείηαη πάληνηε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά από ηνλ αγσγό δηαλνκήο 

θνηηώληαο ην αθίλεην. 

Ελδηάκεζα ην ζύζηεκα λένπ ηύπνπ θέξεη ελζσκαησκέλεο κνύθεο ¾΄΄ ζε απόζηαζε 20 

εθ. ε κία από ηελ άιιε θαη ζε δπγό αξηζκό πνπ είλαη κεγαιύηεξνο θαηά κία ή θαηά δύν 

παξνρέο από ηνλ αξηζκό ησλ αηηνύκελσλ παξνρώλ. 
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γ) Αλακνλέο γηα εμππεξέηεζε κειινληηθώλ παξνρώλ 

 

 Σνπνζέηεζε κίαο λέαο παξνρήο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηνπνζεηείηαη αγσγόο Φ32 θαη πνιιαπιό 4 παξνρώλ. Επίζεο 

ηνπνζεηείηαη έλα θξεάηην κεηξεηή ΝΣ πνπ πεξηιακβάλεη έλα πδξόκεηξν. ηηο ππόινηπεο 

ηξεηο αλακνλέο ηνπνζεηείηαη αξζεληθή ηάπα ¾΄΄. Είλαη πξνθαλέο όηη όηαλ ζην κέιινλ 

δεηεζεί ε ζύλδεζε ηεο 2
εο

, 3
εο

 ή θαη ηεο 4
εο

 παξνρήο, ζα πξέπεη λα γίλεη εθζθαθή γηα 

ηελ απνθάιπςή ηνπο, ζα ηνπνζεηεζνύλ δε νη αγσγνί ζύλδεζεο δηαηνκήο ¾΄΄ θαη ην 

θξεάηην κεηξεηή. 

 

 Σνπνζέηεζε δύν λέσλ παξνρώλ 

ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ε ζύλδεζε ησλ δύν λέσλ αηηνύκελσλ παξνρώλ (έλα 

θξεάηην ΝΣ) ελώ ζηηο ππόινηπεο δύν αλακνλέο ηνπνζεηείηαη αξζεληθή ηάπα ¾΄΄ 

(απνθεύγεηαη ε ηνπνζέηεζε δεύηεξνπ θξεαηίνπ ρσξίο ηελ ύπαξμε έζησ ελόο 

πδξνκέηξνπ). 

 

 Σνπνζέηεζε 3 λέσλ παξνρώλ 

Γίλεηαη θαλνληθά ε ζύλδεζε ησλ 3 λέσλ παξνρώλ ελώ ζηελ ππνιεηπόκελε κία αλακνλή 

ηνπνζεηείηαη αξζεληθή ηάπα ¾΄΄. 

 

 Σνπνζέηεζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 3 παξνρώλ 

Γεληθά όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ζην θνιιεθηέξ λένπ ηύπνπ πξνβιέπεηαη αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκό ησλ αηηνύκελσλ παξνρώλ κία ή θαη δύν αλακνλέο (κνλόο ή δπγόο αξηζκόο 

παξνρώλ). Έηζη: 

- γηα κνλό αξηζκό αηηνύκελσλ παξνρώλ, ε κία αλακνλή ζπλδέεηαη κε ηελ 

ειεύζεξε αλακνλή ηνπ θξεαηίνπ κεηξεηή ΝΣ. 

- γηα δπγό αξηζκό αηηνύκελσλ παξνρώλ, νη δύν αλακνλέο παξακέλνπλ 

ηαπσκέλεο κε αξζεληθή ηάπα ¾΄΄ ζην έδαθνο. 

 

2.6 Σνπνζέηεζε θξεαηίνπ πδξνκεηξεηνύ θαη ζύλδεζε κε πνιιαπιό/θνιιεθηέξ 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

10 

Αλάινγα κε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό ησλ παξνρώλ, ηνπνζεηείηαη ν αλαγθαίνο αξηζκόο 

θξεαηίσλ κεηξεηώλ λένπ ηύπνπ (ΝΣ). Σα θξεάηηα απηά ηνπνζεηνύληαη πάληα 

εκπεξηέρνληαο ηνλ θξνπλό εηζαγσγήο (δηαθνπήο) πνπ θέξεη ηειενπηηθή δηάηαμε, ην 

πδξόκεηξν θαη ηνλ θξνπλό εμαγσγήο (πξνο ηνλ πειάηε) ν νπνίνο έρεη ελζσκαησκέλε 

κία βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. 

Η νξηδόληηα απόζηαζε ηνπ ελόο θξεαηίνπ από ην άιιν ζα είλαη 5 ρηιηνζηά ώζηε λα κελ 

ρξεηάδεηαη ελδηάκεζε ηζηκεληνθνλία (κόλν άκκνο), ώζηε εάλ ρξεηαζηεί λ’αθαηξεζεί 

θάπνην θξεάηην λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα όκνξά ηνπ. 

Επίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ ζε όηη 

αθνξά ηηο θιίζεηο απηώλ. Οη θιίζεηο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηελ θιίζε ηεο 

νδνύ θαη ηελ θιίζε ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα λα είλαη δπλαηή ε απνξξνή ησλ νκβξίσλ 

πδάησλ. Σν πςόκεηξν ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη απόιπηα κε ην νξηζηηθό 

πςόκεηξν ηνπ πεδνδξνκίνπ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη λα κελ εκθαλίδνπλ 

θαθνηερλία. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηα θξεάηηα πξέπεη λα είλαη παξάιιεια ηεο 

νηθνδνκηθήο ή ξπκνηνκηθήο γξακκήο. 

Σα θξεάηηα ζα έρνπλ πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο εμαηξεηηθά πςειήο αληνρήο ηνπιάρηζηνλ 

C35/45 (B 450) ηλνπιηζκέλν θαη αληίζηνηρα πξνβιεπόκελε αληνρή ζε ζπλερέο ζηαηηθό 

θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 14 ηόλλνπο. Η έδξαζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη επί κεηαιιηθνύ 

πιαηζίνπ ηνπ ζα ρνξεγεί ε ΕΤΔΑΠ, αθνύ εγεζεί ζθπξνδέηεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ 

πιαηζίνπ. 

Η ηειεζθνπηθή δηάηαμε ηνπ θξνπλνύ δηαθνπήο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα εμάξκσζεο 

γηα ηελ αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκέηξνπ. Ο θξνπλόο δηαθνπήο έρεη 

δηακόξθσζε θεθαιήο ηέηνηα (νξζνγώλην 10Υ30 ριζ.) ώζηε λα κπνξεί λα αζθαιίδεη 

ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ηε δηάηαμε ηύπνπ «Π». 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξνρήο θαη ρσξίο άιιε δηαδηθαζία θαη αθνύ έρεη 

ηνπνζεηεζεί θαη ην πδξόκεηξν, ε παξνρή ελεξγνπνηείηαη. 

Η ζύλδεζε ησλ παξνρώλ ηνπ πνιιαπινύ ή ηνπ θνιιεθηέξ ΝΣ κε ην θξεάηην 

πδξνκεηξεηώλ ΝΣ, πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κε κηθξνύ κήθνπο εύθακπηνπ ζσιήλα από 

30-50 εθ. (από ραιθνζσιήλα ή αλνμείδσην ράιπβα), κνξθήο «Γ» θαη δηαηνκήο 5/8". 

Ο αγσγόο «Γ» ζπλδέεη ην θξεάηην πδξνκεηξεηώλ πνπ βξίζθεηαη ζην πεδνδξόκην κε 

ππόγεην θνιιεθηέξ εληόο ηνπ εδάθνπο. 

Σόζν ην θξεάηην όζν θαη ην θνιιεθηέξ θέξνπλ αλακνλή ζειπθνύ ζπεηξώκαηνο 3/4". Η 

αλακνλή ηνπ θξεαηίνπ είλαη ζε νξηδόληηα ζέζε, ε δε αλακνλή ηνπ θνιιεθηέξ είλαη 

θαηαθόξπθε. Οη άμνλεο ησλ δύν αλακνλώλ βξίζθνληαη πεξίπνπ ζην ίδην θαηαθόξπθν 

επίπεδν. Η αλακνλή ηνπ θξεαηίνπ βξίζθεηαη ζε ζηάζκε πεξίπνπ –20 εθ. από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ ελώ ε αλακνλή ηνπ θνιιεθηέξ ζε 

ζηάζκε –60 εθ. 

 

Η ζύλδεζε γίλεηαη κε ζσιήλα δηαηνκήο 5/8" ή κε εζσηεξηθή 

δηάκεηξν 16 ριο. 

Χο πιηθό ζα ρξεζηκνπνηεζεί αλνπηεκέλνο καιαθόο ραιθόο ή 

εύθακπηνο αλνμείδσηνο ράιπβαο. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 

αλνμείδσηνπ ράιπβα απνθιείεηαη πιηθό αλνμείδσηνπ 

πιέγκαηνο ιόγσ θηλδύλνπ νμείδσζεο. 

ηα δύν άθξα ν αγσγόο «Γ» θαηαιήγεη ζε αξζεληθό ζπείξσκα 

3/4". Σν πιηθό ηνπ ζπεηξώκαηνο κπνξεί λα είλαη νξείραιθνο ή 

αλνμείδσηνο ράιπβαο. Καη νη δύν ζπλδέζεηο ζα είλαη 

εμαξκόζηκεο κε δηάηαμε ξαθόξ. 
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Η θαηάιεμε ηνπ ζσιήλα «Γ» ζε ζπείξσκα ζα είλαη γηα ην ραιθνζσιήλα κέζσ δηάηαμεο 

ζύζθημεο εμσηεξηθνύ δαθηπιίνπ ν νπνίνο ζα ζπλζιίβεη πεξηκεηξηθά θαη εμσηεξηθά ηνλ 

αγσγό. Απνδεθηή επίζεο είλαη ε ιύζε ζύζθηγμεο εθηνλσκέλσλ ρεηιέσλ ηνπ 

ραιθνζσιήλα εληόο θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ θσληθώλ ππνδνρώλ ζπλδέζκνπ. Γηα δε 

ηνλ αγσγό από αλνμείδσην ράιπβα ζα ππάξρεη δηακόξθσζε ρείινπο ή θαη ζπγθόιιεζε. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα εμαζθαιίδεηαη ε εμάξκσζε κε ινγηθή ξαθόξ. 

Λόγσ ησλ δεζκεύζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ακεηαθίλεζε ζέζε ηεο 

ελζσκαησκέλεο κνύθαο ζην πνιιαπιό θαη ζην θνιιεθηέξ ΝΣ, θαζώο θαη ηεο 

ελζσκαησκέλεο κνύθαο ζην λέν ηύπν θξεαηίνπ κεηξεηή, απαηηείηαη απμεκέλε 

επθακςία ηνπ ζσιήλα απηνύ. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ή ηνπ θξεαηίνπ ή 

ηνπ πνιιαπινύ/θνιιεθηέξ ΝΣ, απαηηείηαη ζύλδεζε ηύπνπ ξαθόξ θαη ζηα δύν άθξα. 

Επί ησλ ελζσκαησκέλσλ κνπθώλ ηνπ πνιιαπινύ/θνιιεθηέξ ΝΣ, δελ ηνπνζεηνύληαη 

θξνπλνί ζπλέλσζεο. 

΄Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν ζσιήλαο «Γ» ζα είλαη είηε από αλαπηεκέλν καιαθό 

ραιθό εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 18 ριο. θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 16 ριζ. (πάρνο 

ηνηρώκαηνο 1 ριζ.) είηε από αλνμείδσην ράιπβα. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζσιήλαο από αλνμείδσην ράιπβα, απηόο ζα πξέπεη λα έρεη ηέηνην πάρνο 

(ειάρηζηε εζσηεξηθή δηάκεηξνο 16 ριζ.) έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο 16 αηκνζθαηξώλ κε ζπληειεζηή αζθάιεηαο 2, ζπλππνινγηδνκέλεο θαη ηεο 

ελδερόκελεο απνκείσζεο ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο ζε 50 ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη ζε 

ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο εληόο ηνπ εδάθνπο. 

Καη γηα ηηο δύν όκσο πεξηπηώζεηο πιηθώλ, είλαη απαηηεηή ε κέγηζηε δπλαηή επθακςία. 

΄Εηζη, γηα κελ ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ραιθνύ, απηόο πξέπεη λα είλαη καιαθόο θαη 

αλνπηεκέλνο, γηα δε ηελ πεξίπησζε ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα, ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο 

ηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αληίζηνηρε επθακςία κε απηή ηνπ ραιθνζσιήλα. 

 

2.7 ΄Ειεγρνο ζηεγαλόηεηαο 

 

Πξηλ από ηελ εθηέιεζε ησλ νξπγκάησλ  ζα ειέγρεηαη ε ζηεγαλόηεηα ησλ ζπλδέζεσλ 

ηεο λέαο; παξνρήο ν έιεγρνο ζα γίλεηαη αθνύ πξνεγνπκέλσο αλνίμνπκε ηελ ηειεπηαία 

παξνρή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εγθηβσηηζκέλνπ αέξνο θαη κεηά από 

ηελ πιήξε επαλαθνξά πδξνδόηεζεο ηεο πεξηνρήο θαη εθ’όζνλ ην δίθηπν δηαλνκώλ 

απνθηήζεη ηελ θαλνληθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

 

2.8. Επηρώζεηο – Επαλαθνξέο 

 

Οη επηρώζεηο ησλ νξπγκάησλ θαζώο θαη ε επαλαθνξά ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο, 

 

 

Παράρτημα «Α» 

 

 ε πεξίπησζε πνπ γηα αθίλεην ην νπνίν ήδε πδξνδνηείηαη απαηηείηαη κία πξόζζεηε 

παξνρή ή πνιιέο πξόζζεηεο παξνρέο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ 

αηηνπκέλσλ παξνρώλ, δηαθξίλνληαη νη θάησζη πεξηπηώζεηο. 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

12 

Α.1. αλ πθίζηαηαη κία παξνρή θαη ν πθηζηάκελνο αγσγόο ζύλδεζεο είλαη ραιθνζσιήλαο 

δηαηνκήο ¾" ή 1". 

Α.1.1. αλ δεηείηαη κία επηπιένλ παξνρή: α) ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ32, θαη 

πνιιαπιόο δηαλνκέαο, γίλεηαη ζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πδξνκεηξεηή ζην λέν 

πνιιαπιό θαη θαηαξγείηαη ν πθηζηάκελνο ραιθνζσιήλαο από ην θξνπλό 

ζπλέλσζεο, ή β) ηνπνζεηείηαη «Φ» ζηνλ ήδε ππάξρνληα ραιθνζσιήλα αθόκα 

θαη αλ είλαη 3/4". 

Α.1.2. αλ δεηνύληαη δύν παξνρέο, ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ32, θαη πνιιαπιόο 

δηαλνκέαο, γίλεηαη ζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πδξνκεηξεηή ζην λέν πνιιαπιό 

θαη θαηαξγείηαη ν πθηζηάκελνο ραιθνζσιήλαο από ηνλ θξνπλό ζπλέλσζεο. 

Α.1.3. αλ δεηνύληαη παξαπάλσ από 2 παξνρέο, ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ63 θαη 

πνιιαπιόο δηαλνκέαο, γίλεηαη ζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πδξνκεηξεηή ζην λέν 

πνιιαπιό θαη θαηαξγείηαη ν πθηζηάκελνο ραιθνζσιήλαο από ηνλ θξνπλό 

ζπλέλσζεο. 

 

αλ πθίζηαληαη δύν παξνρέο: 

 

Α.2.1. αλ νη δύν παξνρέο πδξνδνηνύληαη από αλεμάξηεηεο ραιθνζσιήλεο, ηόηε: 

Α.2.1.1. αλ δεηείηαη κία επηπιένλ παξνρή ηζρύεη: α) ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ32 

θαη πνιιαπιόο δηαλνκέαο γίλεηαη ζύλδεζε ησλ πθηζηακέλσλ πδξνκεηξεηώλ 

ζην λέν πνιιαπιό θαη θαηαξγνύληαη νη πθηζηάκελνη ραιθνζσιήλεο από ηνλ 

θξνπλό ζπλέλσζεο, ή β) ηνπνζεηείηαη «Φ» ζηνλ έλα από ηνπο πθηζηάκελνπο 

ραιθνζσιήλεο. 

Α.2.1.2. αλ δεηνύληαη δύν παξνρέο ηζρύεη: α) ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ63 θαη 

πνιιαπιόο δηαλνκέαο γίλεηαη ζύλδεζε ησλ πθηζηακέλσλ πδξνκεηξεηώλ ζην 

λέν πνιιαπιό θαη θαηαξγνύληαη νη πθηζηάκελνη ραιθνζσιήλεο από ηνλ θξνπλό 

ζπλέλσζεο ή β) ηνπνζεηείηαη από έλα “Φ” ζε θάζε πθηζηάκελν ραιθνζσιήλα. 

Α.2.1.3. αλ δεηνύληαη πεξηζζόηεξεο ησλ δύν παξνρώλ, γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ δύν 

πθηζηακέλσλ ραιθνζσιήλσλ κε έλαλ αγσγό από ΡΕ δηακέηξνπ Φ63. Οη Δε 

πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο αθπξώλνληαη από ηνλ θξνπλό ζπλέλσζεο. 

 

Α.2.2. αλ νη δύν παξνρέο πδξνδνηνύληαη από ηνλ ίδην ραιθνζσιήλα. 

 

Α.2.2.1. αλ δεηείηαη κόλν κία παξνρή, γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο κε 

αγσγό από ΡΕ δηαηνκήο Φ32. Η πθηζηάκελε ζύλδεζε αθπξώλεηαη από ηνλ 

θξνπλό ζπλέλσζεο. 

Α.2.2.2. αλ δεηνύληαη από δύν θαη πάλσ παξνρέο, ηόηε ηνπνζεηείηαη αγσγόο ΡΕ 

δηαηνκήο Φ63. Η πθηζηάκελε ζύλδεζε αθπξώλεηαη από ηνλ θξνπλό 

ζπλέλσζεο. 

 

Α.3. αλ πθίζηαληαη 3 έσο θαη 8 παξνρέο (ρσξίο ζύζηεκα), αλεμάξηεηα ηνπ πθηζηακέλνπ 

αξηζκνύ ησλ ραιθνζσιήλσλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνύ ησλ παξνρώλ πνπ ζα 

δεηεζνύλ (όρη πεξηζζόηεξσλ ησλ 50), ηνπνζεηείηαη αγσγόο από ΡΕ Φ63. Οη 

πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο αθπξώλνληαη από ηνπο θξνπλνύο ζπλέλσζεο. 

 

 

Α.4. αλ πθίζηαηαη ζύζηεκα: 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

13 

Α.4.1. αλ δεηείηαη κία πξόζζεηε παξνρή, εθόζνλ ππάξρεη αλακνλή ζην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα, εμππεξεηείηαη από απηή. 

Α.4.2. αλ δεηνύληαη πεξηζζόηεξεο ηεο κία παξνρώλ: 

Α.4.2.1. αλ ην πθηζηάκελν ζύζηεκα έρεη ηνπνζεηεζεί εληόο ηεο ηειεπηαίαο 

10εηίαο, παξακέλεη σο έρεη θαη νη αηηνύκελεο παξνρέο ζπλδένληαη κε 

λέν αγσγό από ΡΕ Φ63 (όρη Φ32 αθόκα θαη αλ πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί 

κία κόλν παξνρή). 

Α.4.2.2. αλ ην πθηζηάκελν ζύζηεκα είλαη παιαηόηεξν ηεο 10εηίαο, ηόηε γίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε απηνύ θαη ηνπ αγσγνύ ή αγσγώλ ζύλδεζεο κε λέν 

αγσγό από ΡΕ Φ63. Ο πθηζηάκελνο αγσγόο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηνκήο 

4" αθπξώλεηαη από ηε βάλλα Φ100 επί ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο ή από ηηο 

δσζηήξεο ησλ παξάιιεισλ ραιθνζσιήλσλ πδξνδόηεζεο. 

 

 ηηο επόκελεο ζειίδεο δίδνληαη ζε ζθαξηθήκαηα νη παξαπάλσ πεξηγξαθέληεο θαλόλεο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην εργασία σύνδεσης παροχών υδροληψίας οικιακών 

καταναλωτών, από τον υπάρχοντα αγωγό διανομής έως τα ερμάρια των υδρομετρητών, που 

περιλαμβάνουν τον/ τους υδρομετρητές, του/ των ακινήτων. 

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ μέσω της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, παρέχει στον ανάδοχο κάθε διαθέσιμη 

τεχνική πληροφορία, με σκοπό να εκτελέσει την εργασία με αρτιότητα και κάθε επιμέλεια, σύμφωνα με 

τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης (de lege artis) και στο ανώτερο δυνατό τεχνικό επίπεδο. 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Για την ενιαία αντιμετώπιση της κατασκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων των παροχών, θα πρέπει 

να τηρούνται οι γενικές οδηγίες που ακολουθούν: 

 Κάθε ακίνητο θα υδροδοτείται με ένα μόνο εγκάρσιο αγωγό υδροληψίας, συνδεδεμένο με τον 

αγωγό διανομής, άσχετα από τον αριθμό των ιδιοκτησιών και αντίστοιχων παροχών. 

 Η όδευση του αγωγού υδροληψίας θα πρέπει να βασίζεται στον κανόνα της καθετότητας 

μεταξύ της τελικής θέσης του ερμαρίου εγκατάστασης των υδρομετρητών και του αγωγού 

διανομής. 

 Οι αγωγοί υδροληψίας διακρίνονται στις διατομές Φ32 και Φ63. Ο αγωγός διατομής Φ32 

χρησιμοποιείται όταν τοποθετούνται έως και τέσσερις (4) παροχές, ενώ ο αγωγός Φ63 όταν 

τοποθετούνται περισσότερες των τεσσάρων παροχών .  

 Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αφορά τοποθετήσεις νέων παροχών σε ακίνητα, εξυγιάνσεις - 

αντικαταστάσεις υφιστάμενων παροχών ακινήτων, καθώς και σε περιπτώσεις μεταφοράς 

παροχών από προσωρινή σε οριστική θέση έμπροσθεν των ακινήτων.  

 Στην περίπτωση τοποθέτησης νέων παροχών, η προσαρμογή των εσωτερικών υδραυλικών 

εγκαταστάσεων, γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

 Στην περίπτωση εξυγίανσης των υδροπαροχών των ακινήτων και τοποθέτησής του σε ερμάρια 

είτε λόγω αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης είτε λόγω τοποθέτησης νέων παροχών σε 

υφιστάμενο σύστημα, η προσαρμογή των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων των 

ακινήτων, που ήδη υδροδοτούνται μέσω των υφιστάμενων υδροπαροχών με τη νέα υδραυλική 

εγκατάσταση, γίνεται με ευθύνη του αναδόχου.   

Αναλυτικότερα: 

1. Ακίνητα που υδροδοτούνται για πρώτη φορά 

Σε κάθε ακίνητο που υδροδοτείται για πρώτη φορά κατασκευάζεται πάντα η υποδομή για 

εξυπηρέτηση και πρόσθετων μελλοντικών παροχών. Με τον όρο υποδομή νοείται η 

υδραυλική συνδεσμολογία του αγωγού υδροληψίας από τον αγωγό διανομής έως και τη 

βάνα διακοπής. 

Στην περίπτωση τοποθέτησης έως και τεσσάρων (4) παροχών σε ακίνητα ακολουθείται η 

υδραυλική συνδεσμολογία αγωγού υδροληψίας Φ32.  

Στην περίπτωση τοποθέτησης άνω των τεσσάρων (4) παροχών σε ακίνητα ακολουθείται η 

υδραυλική συνδεσμολογία αγωγού υδροληψίας Φ63.  

 Οι αιτούμενες παροχές κατασκευάζονται ως εξής: 

 για μία αιτούμενη παροχή τοποθετείται ένα ερμάριο και διανομέας (2) μουφών. 

 για δύο αιτούμενες παροχές τοποθετείται ένα ερμάριο και διανομέας (2) μουφών. 

 για τρεις αιτούμενες παροχές τοποθετούνται δύο ερμάρια και δύο διανομείς (2) 

μουφών έκαστος 
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 για τέσσερις αιτούμενες παροχές τοποθετούνται δύο ερμάρια και δύο διανομείς (2) 

μουφών έκαστος 

 για αριθμό αιτούμενων παροχών >4, κατασκευάζεται κατάλληλη υποδομή που θα  

περιλαμβάνει ερμάρια και διανομείς ανάλογα με τον αριθμό των αιτούμενων 

συνολικά παροχών . 

2. Ακίνητα στα οποία τοποθετούνται νέες παροχές, ενώ παράλληλα υφίστανται παροχές σε 

φρεάτια επί του πεζοδρομίου και για τις οποίες ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την τοποθέτησή τους 

σε ερμάρια. 

Για το σύνολο των παροχών των ακινήτων (νέες και υφιστάμενες) ακολουθούνται όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσης προδιαγραφής, όσον αφορά 

την τοποθέτηση των ερμαριών και την χρήση αγωγού υδροληψίας.  

Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον/τους ιδιοκτήτη/ες για 

την ακριβή ημερομηνία τοποθέτησης του/των ερμαρίου/ων, που θα περιλαμβάνει την 

τοποθέτηση των νέων παροχών και τη μεταφορά των υφιστάμενων σ΄ αυτό, προκειμένου ο 

τελευταίος να έχει κατασκευάσει τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου 

του και να έχει επί τόπου τεχνίτη – υδραυλικό για τις αναγκαίες προσαρμογές με το 

σύστημα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.   

Για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η υδραυλική εγκατάσταση των υφιστάμενων 

παροχών αποτελείται από αγωγό υδροληψίας από ΡΕ, διατηρείται το σύνολο της 

υφιστάμενης υδραυλικής εγκατάστασης έως τη βάνα απομόνωσης και η νέα υδραυλική 

συνδεσμολογία  για τη τροφοδοσία του ερμαρίου εκκινεί από τη βάνα απομόνωσης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποξηλώσει το σύνολο των παλαιών υδραυλικών 

εγκαταστάσεων από τη βάνα απομόνωσης (φρεάτια, λοιπές σωληνώσεις κοκ).  

Για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η υδραυλική εγκατάσταση των υφιστάμενων 

παροχών αποτελείται από χαλκοσωλήνες, αποξηλώνεται όλο το παλαιό υδραυλικό σύστημα 

(παλαιού τύπου φρεάτια, παλαιά υδραυλική εγκατάσταση, κοκ) και παράλληλα 

αποκόπτεται το σύνολο των υφιστάμενων χαλκοσοσωλήνων από τον κρουνό συνένωσης 

επί του αγωγού διανομής. Επισημαίνεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται το τσαλάκωμα ή η 

μερική καταστροφή του παλαιού χαλκοσωλήνα, σιδηροσωλήνα κλπ. 

Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να αποκαταστήσει πλήρως το πεζοδρόμιο από το 

οποίο αφαίρεσε τα παλαιά φρεάτια, καθώς επίσης και το σύνολο των λοιπών τομών που θα 

διενεργήσει σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο για την υλοποίηση της εργασίας. 

3. Ακίνητα για τα οποία οι υφιστάμενες παροχές αντικαθίστανται – εξυγιαίνονται στο πλαίσιο 

συνολικής εξυγίανσης – αντικατάστασης του κεντρικού αγωγού διανομής. 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των προγραμματισμένων του 

εργασιών, διενεργεί αυτοψία στα ακίνητα των οποίων οι παροχές θα αντικατασταθούν, 

παράλληλα με τον αγωγό διανομής. Σε περίπτωση που υφίσταται συμφωνία με τους 

ιδιοκτήτες για τοποθέτηση των νέων πλέον υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ερμάριο αντί 

του πεζοδρομίου που βρίσκονταν, τότε ο Ανάδοχος ενημερώνει την Διευθύνουσα Υπηρεσία 

ώστε να λάβει την έγκρισή της. Το ερμάριο μετά της υδραυλικής εγκατάστασης 

τοποθετείται σε χώρο που θα συμφωνηθεί με τον  ιδιοκτήτη – ιδιοκτήτες του ακινήτου, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο vi της παραγράφου c του άρθρου 3 της 

παρούσης. Ο διανομέας ή οι διανομείς που θα χρησιμοποιηθούν  για την συναρμολόγηση 

της υδραυλικής εγκατάστασης θα φέρουν τον ίδιο αριθμό μουφών μ΄ αυτών των 

υφιστάμενων υδρομετρητών του ακινήτου, εκτός και αν αυτός ο αριθμός είναι μονός οπότε 

στο ζυγό αριθμό μουφών του διανομέα, θα παραμένει μία αναμονή για μελλοντική χρήση. 

4. Ακίνητα για τα οποία υλοποιείται επέκταση του δικτύου ύδρευσης σε οδούς που δεν 

διαθέτουν αγωγό διανομής  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, να εντοπίσει τις 

υφιστάμενες παροχές των ακινήτων που είχαν τοποθετηθεί, λόγω έλλειψης αγωγού, σε 
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απόσταση από τα ακίνητα, έμπροσθεν των οποίων θα διέλθει ο νέος αγωγός και να τις 

μεταφέρει . 

Οι μεταφορές αυτές θα διενεργηθούν είτε στο πλαίσιο πληρωμένου αιτήματος πολίτη-ων 

για επέκταση δικτύου ύδρευσης και παράλληλη μεταφορά των παροχών τους, είτε 

αυτεπάγγελτα για τις ιδιοκτησίες εκείνες στις οποίες νέος αγωγός διέρχεται έμπροσθεν των 

προσόψεών τους.  

Οι εν λόγω μεταφορές θα διενεργηθούν σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 2.3.1 παρ. ια του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης.  

Σημειώνεται ότι με ευθύνη του Αναδόχου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, οι υδρευόμενοι των οποίων τα ακίνητα εμπίπτουν στο καθεστώς αυτεπάγγελτης 

μεταφοράς των  παροχών τους, θα πρέπει να ειδοποιηθούν για την ακριβή ημερομηνία των 

εργασιών, προκειμένου να έχουν δρομολογήσει τις εργασίες προσαρμογής των εσωτερικών 

υδραυλικών εγκαταστάσεων του ακινήτου τους. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την 

ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών, να καταργήσει τις παλαιές παροχές, αποσυνδέοντάς τες 

από τους κρουνούς συνένωσης, στην παλαιά θέση που βρίσκονταν σε απόσταση από το 

ακίνητο.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποξηλώσει όλο το παλαιό υδραυλικό σύστημα 

(φρεάτια, παλαιά υδραυλική εγκατάσταση, κοκ) και παράλληλα να αποκόψει το σύνολο 

των υφιστάμενων σωληνώσεων από τον κρουνό συνένωσης επί του αγωγού διανομής. 

Επισημαίνεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται το τσαλάκωμα ή η μερική καταστροφή του παλαιού 

υδραυλικού συστήματος. 

Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να αποκαταστήσει πλήρως το πεζοδρόμιο από το 

οποίο αφαίρεσε τα παλαιά φρεάτια, καθώς επίσης και το σύνολο των λοιπών τομών που θα 

διενεργήσει σε οδόστρωμα και πεζοδρόμιο για την υλοποίηση της εργασίας. 
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Κατά τη διενέργεια των εργασιών προέχει η ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών.  

*** SAFETY FIRST *** 

 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 ΓΑΝΤΙΑ 

 ΜΠΟΤΑΚΙΑ αντιολισθητικά με μεταλλικό περίβλημα στο εμπρός μέρος 

 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με ανακλαστικά στοιχεία 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 ΚΡΑΝΟΣ 

 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ 

 

Μέτρα Προστασίας Πολιτών 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

 ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΔΑΠ 

 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο πεζοδρόμιο, μέσω πλαστικής ταινίας 

 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο οδόστρωμα , μέσω πλαστικών εμποδίων 

 ΦΩΤΟΣΉΜΑΝΣΗ σε συνθήκες χαμηλού φυσικού φωτισμού 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

 

 

 
 

 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 7 από 28 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  1 – 4  ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

3.1 Αναγνώριση Υλικών - Διάγραμμα Εργασιών 
 

 

1. ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ ΘΗΛ1˝  

Σέλα για τη λήψη της παροχής από τον αγωγό διανομής. 

2. ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡ ΣΥΝ. ΟΡ. ΓΙΑ ΡΕ DN32 ΑΡΣ1˝ ΟΠΗ ΔΙΕΛ. 1'' PN 16 

Σφαιρικός κρουνός με ενσωματωμένο μηχανισμό μηχανικής σύσφιξης αγωγού PE Φ32. 

3. ΣΩΛΗΝ PE ΠΟΛΥΑΙΘ ΥΔΡ Φ32-PN16 MRS 10 SDR 11 DIN 8074 ΕΠΕΝΔ ΑΛΟΥΜ 

Αγωγός πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Φ32. Το μήκος του αγωγού υδροληψίας εξαρτάται από την απόσταση του 

αγωγού διανομής με τη θέση του ερμαρίου. 

4. ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΜΗΧ ΣΥΣΦ ΓΙΑ ΡΕ Τ.ΔΑΚΤ-ΣΠΕΙΡ ΑΡΣ DN32Χ1˝ 

Ρακόρ ορειχάλκινο 1’’ με μηχανική σύσφιξη αγωγού ΡΕ Φ32, για τη σύνδεση της κεντρικής βάνας 

διακοπής, καθώς και του διανομέα.   

5. ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ ΣΠΕΙΡ ΘΗΛ ΟΛΙΚΗ ΔΙΕΛ ΟΡΕΙΧ 1'' ΡΝ 16 

Κεντρική βάνα διακοπής της γραμμής τροφοδοσίας των παροχών. 

6. ΓΩΝΙΑ  90Ο ΓΙΑ ΡΕ Φ 32  

Ηλεκτρογωνία 90ο ή εναλλακτικά ορειχάλκινη γωνία 90ο με μηχανική σύσφιξη για σωλήνα ΡΕ Φ32, για 

την έξοδο του αγωγού υδροληψίας από το υπέδαφος. 

7. ΕΡΜΑΡΙΟ 
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Ερμάριο τοποθέτησης διανομέα έως δυο (2) μούφες. Σε περίπτωση εγκατάστασης τριών (3) παροχών, 

το 2ο ερμάριο θα τοποθετηθεί άνωθεν ή παραπλέυρως του 1ου.  

8. ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 2Χ3/4˝ ΠΩΜΑ- ΣΥΣΤΟΛΗ 

Διανομέας έως δύο (2) παροχών, ο οποίος στο ένα άκρο του φέρει στεγανό πώμα και στο άλλο άκρο 

συστολή Φ63ΧΦ32. 

9. ΚΡΟΥΝΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΗΛΕΣΚ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ 

Τηλεσκοπικός κρουνός διακοπής για τη σύνδεση του υδρομετρητή. 

10. ΡΟΔΕΛΑ ΦΙΜΠΕΡ 5/8’’ 

Ροδέλα στεγανοποίησης του υδρομετρητή στις συνδέσεις με τους διακόπτες. 

11. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  

Όργανο μέτρησης της κατανάλωσης του νερού  

12. ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΟΥ ΒΑΛΒ ΑΝΤΕΠ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ 

Κρουνός πελάτη με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. 

13. ΠΩΜΑ ¾΄΄ 

Πώμα ορειχάλκινο αρσενικού σπειρώματος ¾΄΄ ΡΝ16 

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΥΝΕΧΑΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ 

Ασφάλεια τηλεσκοπικού κρουνού διακοπής, στη θέση της συνεχόμενης ροής (ανοικτός κρουνός). Η 

συγκεκριμένη ασφάλεια τοποθετείται μόνο στη περίπτωση όπου θα εγκατασταθεί υδρομετρητής στη 

παροχή. 

15. ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ DN18 

Σωλήνας διαμέτρου DN18 για τη σύνδεση της παροχής με τις υφιστάμενες εσωτερικές υδραυλικές 

εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη. Το υλικό κατασκευής διαφοροποιείται ανά  περίπτωση. Το μήκος του 

αγωγού εξαρτάται από την απόσταση του κρουνού πελάτη μεχρι την το σημειο εξοδου του αγωγου 

DN18 από το ερμαριο. 

16. ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ   

«Ηλεκτροταυ»  ή εναλλακτικά ορειχάλκινο «ταυ» με μηχανική σύσφιξη, για τη διακλάδωση του 

αγωγού υδροληψίας και τη σύνδεση του δεύτερου διανομέα στην περίπτωση εγκατάστασης 2ου 

ερμαρίου παραπλεύρως του 1ου. (το αναφερόμενο υλικό δεν αποτυπώνεται στο σχέδιο) 

17. ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 

Ηλεκτρομούφα Φ63, για τη σύνδεση του δεύτερου διανομέα στην περίπτωση εγκατάστασης 2ου 

ερμαρίου άνωθεν του 1ου. (το αναφερόμενο υλικό δεν αποτυπώνεται στο σχέδιο) 

 

 

 

 

 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 9 από 28 

3.2 Ποσότητες Υλικών 
 

 
 

Διευκρινήσεις επί των ποσοτήτων. 

 (1) τα αναφερόμενα υλικά αφορούν την εγκατάσταση ερμαρίου που περιλαμβάνει διανομέα 

δύο (2) μουφών, με σύνδεση της μίας εκ των δύο. 

 (2) η κατάλληλη σέλα επιλέγεται ανάλογα με τον αγωγό διανομής στον οποίο συνδέεται. 

 (3) τα απαραίτητα μέτρα σωλήνα Φ32 διαμορφώνονται από την απόσταση του αγωγού 

διανομής με τη θέση τοποθέτησης του ερμαρίου εγκατάστασης των υδρομετρητών. 

 (4) η ποσότητα διαμορφώνεται αναλόγως του τρόπου σύνδεσης των ερμαρίων (κατακόρυφα ή 

οριζόντια). 

 (5) σε περίπτωση ζήτησης τριών παροχών, συνδέεται και δεύτερο ερμάριο. 

 (6) η ποσότητα αφορά τη τοποθέτηση ενός ερμαρίου. Σε περίπτωση τοποθέτησης και δεύτερου 

ερμαρίου, η ποσότητα επαυξάνεται κατά ένα (1) τεμάχιο. 

 (7) η ποσότητα αφορά τη τοποθέτηση ενός υδρομετρητή. Σε περίπτωση τοποθέτησης 

περισσοτέρων και έως τεσσάρων υδρομετρητών, η ποσότητα επαυξάνεται σε αντίστοιχα 

τεμάχια ανά εγκατεστημένο υδρομετρητή. 

 (8) η ποσότητα αφορά μία αναμονή. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει αναμονή, η ποσότητα του 

υλικού είναι μηδενική. 

 (9) τα απαραίτητα μέτρα σωλήνα Φ18 διαμορφώνονται από την απόσταση των κρουνών πελάτη 

έως την έξοδο του ερμαρίου. 

 (10) αναλόγως του τρόπου σύνδεσης των ερμαρίων (κατακόρυφα ή οριζόντια) επιλέγεται το 

ένα εκ των δύο εξαρτημάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α/α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΥΔΑΠ

1 ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ ΘΗΛ1˝ Τεμ. 1 
(2) ΕΠΙΛΟΓΗ

2 ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡ ΣΥΝ. ΟΡ. ΓΙΑ ΡΕ DN32 ΑΡΣ1˝ ΟΠΗ ΔΙΕΛ. 1'' PN 16 Τεμ. 1 1242500001

3 ΣΩΛΗΝ PE ΠΟΛΥΑΙΘ ΥΔΡ Φ32-PN16 MRS 10 SDR 11 DIN 8074 ΕΠΕΝΔ ΑΛΟΥΜ m Χ 
(3) 1301100001

4 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΜΗΧ ΣΥΣΦ ΓΙΑ ΡΕ Τ.ΔΑΚΤ-ΣΠΕΙΡ ΑΡΣ DN32Χ1˝ Τεμ. 3 1420200003

5 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ ΣΠΕΙΡ ΘΗΛ ΟΛΙΚΗ ΔΙΕΛ ΟΡΕΙΧ 1'' ΡΝ 16 Τεμ. 1 1212700016

6 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90Ο  ΓΙΑ ΡΕ Φ 32 ή εναλλακτικά ΟΡΕΙΧΑΛΙΚΝΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΕ Τεμ. Χ (4) ΕΠΙΛΟΓΗ

7 ΕΡΜΑΡΙΟ Τεμ. 1 (5) ΝΈΟ ΥΛΙΚΟ

8 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ  2 Χ 3/4˝ Τεμ. 1
 (6) ΝΈΟ ΥΛΙΚΟ

9 ΚΡΟΥΝΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΗΛΕΣΚ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ Τεμ. 1 (7) 1244500001

10 ΡΟΔΕΛΑ ΦΙΜΠΕΡ 5/8'' Τεμ. 2 
(7) 1462000018

11 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Q3 2,5m3/h Τεμ. 1 (7) ΕΠΙΛΟΓΗ

12 ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΟΥ ΒΑΛΒ ΑΝΤΕΠ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ Τεμ. 1
(7) 1244900001

13 ΠΩΜΑ 3/4'' Τεμ. 1 (8) 1412900001

14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ Τεμ. 1 
(7) 1462000033

15 ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ m Χ (9) 1301700002

16 ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ Τεμ. 1 (10) ΕΠΙΛΟΓΗ

17 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ φ63 Τεμ. 1 
(10) 1428100008

18 ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟ Τεμ. 1 1482100002

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ 2 ΠΑΡΟΧΕΣ (1)



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 10 από 28 

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  5 –30  ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

4.1.1.  Αναγνώριση Υλικών - Διάγραμμα Εργασιών 
 

Για τοποθέτηση περισσοτέρων των τεσσάρων παροχών δύναται να τοποθετηθούν συστοιχίες ερμαρίων 

με διανομείς 2 μουφών. Ο τρόπος σύνδεσης των ερμαρίων εξαρτάται από τις υποδομές του προς 

υδροδότηση ακινήτου. Ενδεικτικός τρόπος σύνδεσης των ερμαρίων φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί 

: 

 

 

 

 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 11 από 28 

4.1.2 Ποσότητες Υλικών

 

 

 

Διευκρινήσεις επί των ποσοτήτων. 

 (1) τα αναφερόμενα υλικά αφορούν την εγκατάσταση τριών (3) ερμαρίων δύο παροχών, με 

σύνδεση πέντε παροχών. 

 (2) η κατάλληλη σέλα επιλέγεται ανάλογα με τον αγωγό διανομής στον οποίο συνδέεται. 

 (3) τα απαραίτητα μέτρα σωλήνα Φ63 διαμορφώνονται από την απόσταση του αγωγού 

διανομής με τη θέση τοποθέτησης των ερμαρίων εγκατάστασης των υδρομετρητών. 

 (4) η ποσότητα εξαρτάται από τον αριθμό των τοποθετούμενων ερμαρίων και του τρόπου 

σύνδεσης τους. 

 (5) σε περίπτωση ζήτησης περισσότερων από έξι παροχών, συνδέονται επιπλέον ερμάρια. 

 (6) η ποσότητα αφορά τη τοποθέτηση τριών ερμαρίων. Σε περίπτωση τοποθέτησης επιπλέον 

ερμαρίου, η ποσότητα επαυξάνεται κατά ένα (1) τεμάχιο ανά ερμάριο. 

 (7) η ποσότητα αφορά τη τοποθέτηση τριών ερμαρίων με πέντε (5) ενεργές παροχές. Σε 

περίπτωση τοποθέτησης επιπλέον ενεργών παροχών ή επιπλέον ερμαρίου, η ποσότητα 

επαυξάνεται ανάλογα με τις τοποθετούμενες ενεργές παροχές. 

 (8) η ποσότητα αφορά μία αναμονή. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει αναμονή , η ποσότητα του 

υλικού μηδενίζεται. 

 (9) τα απαραίτητα μέτρα σωλήνα Φ18 διαμορφώνονται από την απόσταση του κάθε κρουνού 

πελάτη έως την έξοδο των ερμαρίων. 

 (10) ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης και των αριθμό των ερμαρίων επιλέγεται το κατάλληλο 

εξάρτημα και η κατάλληλη ποσότητα 

  

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝ.
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

1 ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ ΘΗΛ 2˝ Τεμ. 1 
(2) ΕΠΙΛΟΓΗ

2 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ ΣΠΕΙΡ ΑΡΣ-ΘΗΛ ΟΛΙΚΗ ΔΙΕΛ ΟΡΕΙΧ DN 2˝ PN 25˝ Τεμ. 1 1212700023

3 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΜΗΧ ΣΥΣΦ ΓΙΑ ΡΕ Τ.ΔΑΚΤ-ΣΠΕΙΡ ΑΡΣ DN 63X2˝ Τεμ. 2 1420200001

4 ΣΩΛΗΝ PE ΠΟΛΥΑΙΘ ΥΔΡ Φ63-PN16 MRS 10 SDR 11 DIN 8074 m Χ (3) 1301100033

5 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΟΡΕΙΧ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΡΕ DN 50 Τεμ. 1 1211900001

6 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90Ο  ΓΙΑ ΡΕ  ή εναλλακτικά ΟΡΕΙΧΑΛΙΚΝΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΕ Τεμ. Χ (4) ΕΠΙΛΟΓΗ

7 ΕΡΜΑΡΙΟ Τεμ. 3 (5) ΝΈΟ ΥΛΙΚΟ

8 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 2Χ3/4'' ΠΩΜΑ -ΣΥΣΤΟΛΗ Τεμ. 3 
(6) ΝΈΟ ΥΛΙΚΟ

9 ΚΡΟΥΝΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΗΛΕΣΚ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ Τεμ. 5 (7) 1244500001

10 ΡΟΔΕΛΑ ΦΙΜΠΕΡ 5/8'' Τεμ. 10 
(7) 1462000018

11 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Q3 2,5m3/h Τεμ. 5 (7) ΕΠΙΛΟΓΗ

12 ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΟΥ ΒΑΛΒ ΑΝΤΕΠ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ Τεμ. 5 
(7) 1244900001

13 ΠΩΜΑ 3/4'' Τεμ. 1 (8) 1412900001

14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ Τεμ. 5 
(7) 1462000033

15 ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ m X (9) 1301700002

16 ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ Τεμ. Χ (10) ΕΠΙΛΟΓΗ

17 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ φ63 Τεμ. Χ 
(10) 1428100008

18 ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟ Τεμ. 1 1482100002

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ 6 ΠΑΡΟΧΕΣ (1)



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 12 από 28 

 

4.2.1. Αναγνώριση Υλικών - Διάγραμμα Εργασιών 
 

Για τοποθέτηση περισσοτέρων των τεσσάρων παροχών, δύναται, αντί για συστοιχία ερμαρίων με 

διανομείς 2 μουφών, να τοποθετηθούν ερμάρια με διανομείς αμφίπλευρων μουφών.  

 

 
 

 
1. ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ ΘΗΛ2˝  

Σέλα για τη λήψη της παροχής από τον αγωγό διανομής.  

2. ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡ ΣΠΕΙΡ ΑΡΣ-ΘΗΛ ΟΛΙΚΗ ΔΙΕΛ ΟΡΕΙΧ DN2˝ PN25˝ 

Σφαιρική βάνα συνένωσης . 

3. ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΜΗΧ ΣΥΣΦ ΓΙΑ ΡΕ Τ.ΔΑΚΤ-ΣΠΕΙΡ ΑΡΣ DN63X2˝ 

Ρακόρ ορειχάλκινο 2’’ με μηχανική σύσφιξη αγωγού ΡΕ Φ63, για τη σύνδεση της κεντρικής βάνας 

διακοπής, καθώς και του διανομέα.   

4. ΣΩΛΗΝ PE ΠΟΛΥΑΙΘ ΥΔΡ Φ63-PN16 MRS 10 SDR 11 DIN 8074  

Αγωγός πολυαιθυλενίου (ΡΕ) Φ63. Το μήκος του αγωγού υδροληψίας εξαρτάται από την απόσταση του  

αγωγού διανομής με τη θέση του ερμαρίου. 

5. ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΟΡΕΙΧ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΡΕ DN50 

Κεντρική βάνα διακοπής της γραμμής τροφοδοσίας των παροχών. 

6. ΓΩΝΙΑ 90Ο ΓΙΑ ΡΕ Φ63 

Ηλεκτρογωνία 90ο για ΡΕ ή ορειχάλκινη γωνία 90ο με μηχανική σύσφιξη για σωλήνα ΡΕ Φ63, για την 

έξοδο του αγωγού υδροληψίας από το υπέδαφος. 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 13 από 28 

7. ΕΡΜΑΡΙΟ 

Ερμάριο για διανομέα αμφίπλευρων  μουφών. Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό ανάρτησης σε τοίχο.  

8. ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΩΝ ΜΟΥΦΩΝ 

Διανομέας αμφίπλευρων μουφών, ο οποίος στο ένα άκρο του φέρει στεγανό πώμα και το άλλο άκρο 

του είναι ελεύθερο για σύνδεση με ηλεκτρομούφα Φ63. 

9. ΚΡΟΥΝΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΗΛΕΣΚ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ 

Τηλεσκοπικός κρουνός διακοπής για τη σύνδεση του υδρομετρητή. 

10. ΡΟΔΕΛΑ ΦΙΜΠΕΡ 5/8’’ 

Ροδέλα στεγανοποίησης του υδρομετρητή στις συνδέσεις με τους διακόπτες.  

11. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  

Όργανο μέτρησης της κατανάλωσης του νερού. 

12. ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΟΥ ΒΑΛΒ ΑΝΤΕΠ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ 

Κρουνός πελάτη με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. 

13. ΠΩΜΑ ¾΄΄ 

Πώμα ορειχάλκινο αρσενικού σπειρώματος ¾΄΄ ΡΝ16 

14. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ 

Ασφάλεια τηλεσκοπικού κρουνού διακοπής, στη θέση της συνεχόμενης ροής (ανοικτός κρουνός). Η 

συγκεκριμένη ασφάλεια τοποθετείται μόνο στη περίπτωση όπου θα εγκατασταθεί ο υδρομετρητής στη 

παροχή. 

15. ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ DN18 

Σωλήνας διαμέτρου DN18 για τη σύνδεση της παροχής με τις υφιστάμενες εσωτερικές υδραυλικές 

εγκαταστάσεις του πελάτη. Το υλικό κατασκευής διαφοροποιείται ανά  περίπτωση. Το μήκος του 

αγωγού εξαρτάται από την απόσταση του κρουνού πελάτη με τις υφιστάμενες εσωτερικές υδραυλικές 

εγκαταστάσεις του πελάτη. 

16. ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ   

«Ηλεκτροταυ»  ή εναλλακτικά ορειχάλκινο «ταυ» με μηχανική σύσφιξη, για τη διακλάδωση του 

αγωγού υδροληψίας και τη σύνδεση του δεύτερου διανομέα στην περίπτωση εγκατάστασης 2ου 

ερμαρίου παραπλεύρως του 1ου. (το αναφερόμενο υλικό δεν αποτυπώνεται στο σχέδιο) 

17. ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ63 

Ηλεκτρομούφα Φ63, για τη σύνδεση του διανομέα με τον αγωγό υδροληψίας Φ63. (το αναφερόμενο 

υλικό δεν αποτυπώνεται στο σχέδιο). 
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4.2.2 Ποσότητες Υλικών 
 

 
 

Διευκρινήσεις επί των ποσοτήτων. 

 (1) τα αναφερόμενα υλικά αφορούν την εγκατάσταση ερμαρίου έξι παροχών, με σύνδεση των 

πέντε εκ των έξι. 

 (2) η κατάλληλη σέλα επιλέγεται ανάλογα με τον αγωγό διανομής στον οποίο συνδέεται. 

 (3) τα απαραίτητα μέτρα σωλήνα Φ63 διαμορφώνονται από την απόσταση του αγωγού 

διανομής με τη θέση τοποθέτησης του ερμαρίου εγκατάστασης των υδρομετρητών. 

 (4) η ποσότητα αφορά τη τοποθέτηση ενός ερμαρίου. Σε περίπτωση τοποθέτησης επιπλέον 

ερμαρίων η ποσότητα διαμορφώνεται αναλόγως του τρόπου σύνδεσης των επιπλέων ερμαρίων. 

 (5) η ποσότητα και ο κωδικός αποθήκης του ερμαρίου εξαρτάται από το πλήθος των παροχών. 

 (6) η ποσότητα και ο κωδικός αποθήκης του διανομέα εξαρτάται από το πλήθος των παροχών. 

 (7) η ποσότητα αφορά τη τοποθέτηση πέντε (5) ενεργών παροχών. Σε περίπτωση τοποθέτησης 

επιπλέον ενεργών παροχών, η ποσότητα ισούται με το πλήθος των τοποθετούμενων ενεργών 

παροχών. 

 (8) η ποσότητα εξαρτάται από το πλήθος των ελεύθερων μουφών του διανομέα /ων (πλήθος 

μουφών διανομέα/ ων μείον πλήθος ενεργών παροχών). 

 (9) τα απαραίτητα μέτρα σωλήνα Φ18 διαμορφώνονται από την απόσταση του κάθε κρουνού 

πελάτη έως την έξοδο του ερμαρίου. 

 (10) η ποσότητα διαμορφώνεται αναλόγως του αριθμού των τοποθετημένων ερμαρίων και του 

τρόπου σύνδεσης τους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

1 ΣΕΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ ΘΗΛ 2˝ Τεμ. 1 
(2) ΕΠΙΛΟΓΗ

2 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ ΣΠΕΙΡ ΑΡΣ-ΘΗΛ ΟΛΙΚΗ ΔΙΕΛ ΟΡΕΙΧ DN 2˝ PN 25˝ Τεμ. 1 1212700023

3 ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ ΜΗΧ ΣΥΣΦ ΓΙΑ ΡΕ Τ.ΔΑΚΤ-ΣΠΕΙΡ ΑΡΣ DN 63X2˝ Τεμ. 2 1420200001

4 ΣΩΛΗΝ PE ΠΟΛΥΑΙΘ ΥΔΡ Φ63-PN16 MRS 10 SDR 11 DIN 8074 m Χ (3) 1301100033

5 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΟΡΕΙΧ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΡΕ DN 50 Τεμ. 1 1211900001

6 ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 90Ο  ΓΙΑ ΡΕ  ή εναλλακτικά ΟΡΕΙΧΑΛΙΚΝΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΕ Τεμ. 1 (4) ΕΠΙΛΟΓΗ

7 ΕΡΜΑΡΙΟ Τεμ. 1 (5) ΝΈΟ ΥΛΙΚΟ

8 ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΩΝ ΜΟΥΦΩΝ Τεμ. 1 
(6) ΝΈΟ ΥΛΙΚΟ

9 ΚΡΟΥΝΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΗΛΕΣΚ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ Τεμ. 5 (7) 1244500001

10 ΡΟΔΕΛΑ ΦΙΜΠΕΡ 5/8'' Τεμ. 10 
(7) 1462000018

11 ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Q3 2,5m3/h Τεμ. 5 (7) ΕΠΙΛΟΓΗ

12 ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΟΥ ΒΑΛΒ ΑΝΤΕΠ ΣΦΑΙΡ ΟΡΕΙΧ ΣΠΕΙΡ3/4˝ ΟΠ ΔΙΕΛ15 ΡΝ25˝ Τεμ. 5 
(7) 1244900001

13 ΠΩΜΑ 3/4'' Τεμ. Χ (8) 1412900001

14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ Τεμ. 5 
(7) 1462000033

15 ΣΩΛΗΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ m X (9) 1301700002

16 ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ Τεμ. Χ (10) ΕΠΙΛΟΓΗ

17 ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ φ63 Τεμ. Χ 
(10) 1428100008

18 ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟ Τεμ. 1 1482100002

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ 6 ΠΑΡΟΧΕΣ (1)
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5. ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Οι εργασίες που απαιτούνται για τη σύνδεση του αγωγού διανομής με την εγκατάσταση του προς 

υδροδότηση ακινήτου είναι οι ακόλουθες: 

 

i. Προκαταρκτικές εργασίες 

ii. Προγραμματισμός εργασιών 

iii. Εκσκαφές ορυγμάτων 

iv. Τοποθέτηση σέλας επί του αγωγού διανομής, βάνας συνένωσης και διάτρηση 

αγωγού διανομής 

v. Τοποθέτηση αγωγού υδροληψίας και βάνας κεντρικής απομόνωσης του 

διανομέα  

vi. Ανάρτηση ερμαρίου υδρομετρητών 

vii. Εγκατάσταση του διανομέα εντός του ερμαρίου, σύνδεση του με τον αγωγό 

υδροληψίας και συναρμολόγηση διακοπτών με το διανομέα  

viii. Σύνδεση υδρομετρητών με τον διανομέα 

ix. Έλεγχος στεγανότητας 

x. Επιχωματώσεις – επαναφορές 

 

Αναλυτικά  

 

i. Προκαταρκτικές εργασίες 
α) Για την τοποθέτηση νέων Παροχών σε ακίνητα: 

Ο ανάδοχος παραλαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία  της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ την αριθμημένη Εντολή 

Εργασίας, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:  

 Τη περιοχή του έργου,  

 Τη διεύθυνση του ακινήτου,  

 Το σκαρίφημα της θέσης τοποθέτησης του ερμαρίου 

 Το σύνολο των παροχών υφιστάμενων και νέων σε κάθε ακίνητο 

 Τις απαραίτητες πληροφορίες για το υδραυλικό σύστημα (διατομή αγωγού υδροληψίας, είδος 

διανομέα, αριθμός αναμονών κοκ) 

 Την όδευση του αγωγού διανομής στην οδό στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν  οι νέες 

παροχές ή να μεταφερθούν οι υφιστάμενες  

 Τη θέση εγκατάστασης του παλαιού υδραυλικού συστήματος για την απομόνωσή του  

 

β) Για την εξυγίανση – αντικατάσταση υφιστάμενων παροχών στα ακίνητα λόγω αντικατάστασης – 

εξυγίανσης του αγωγού διανομής του Δικτύου Ύδρευσης:  

Στην περίπτωση που πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών και 

κατ΄ επέκταση εργασίες αντικατάστασης των παροχών των ακινήτων που είναι συνδεδεμένες σε 

αυτούς, ο ανάδοχος προβαίνει στην εξακρίβωση των τοπικών συνθηκών, προκειμένου να αποτυπώσει 

τον αριθμό και τη θέση των παροχών των εν λόγω ακινήτων και να προβεί στις σχετικές συνεννοήσεις 

με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αναφορικά με τον τρόπο αντικατάστασης τους . 

Εφόσον προκριθεί η τοποθέτησή τους σε ερμάρια, η τοποθέτηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 (Γενικές οδηγίες) της παρούσης προδιαγραφής.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να συλλέξει όλα τα διαθέσιμα σχέδια τα οποία απεικονίζουν τα 

δίκτυα των άλλων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ κλπ) για τις οδούς στις 

οποίες προγραμματίζεται η κατασκευή των παροχών . 
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ii. Προγραμματισμός εργασιών 
 Για την τοποθέτηση νέων παροχών ή τη μεταφορά υφιστάμενων σε ακίνητα  

Μετά την εντολή εργασίας που θα παραλάβει από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος 

συντάσσει επί μέρους πρόγραμμα εργασιών, με την ακριβή ημερομηνία τοποθέτησής του 

υδραυλικού συστήματος ανά ακίνητο και το ανακοινώνει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Πριν ο ανάδοχος προβεί σε οποιοδήποτε προγραμματισμό και κατά την επίσκεψή του στη θέση 

των εργασιών εξακριβώνει επιπλέον τα ακόλουθα  

 Ότι δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια με βάση το σχεδιασμό υλοποίησης των εργασιών,  

 Εάν η θέση τοποθέτησης του/των ερμαρίου/ριων όπως αυτή αποτυπώνεται στο σκαρίφημα της 

ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι διαθέσιμη  

 Για τις περιπτώσεις μεταφοράς υφιστάμενων παροχών από το πεζοδρόμιο σε ερμάριο, 

εξακριβώνει τη θέση των υφιστάμενων εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και αν 

είναι δυνατή η τοποθέτηση του ερμαρίου άνωθεν αυτών.  

Για το σύνολο των λοιπών ενεργειών του, τις σχετικές συνεννοήσεις με την Υπηρεσία καθώς 

επίσης και με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 2, 4 

του άρθρου 2 (Γενικές Οδηγίες) της παρούσας προδιαγραφής. 

 

 Για την εξυγίανση – αντικατάσταση υφιστάμενων παροχών λόγω αντικατάστασης – εξυγίανσης 

του αγωγού διανομής 

Οι εργασίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του γενικότερου προγραμματισμού που υλοποιεί ο 

Ανάδοχος για τη συνολική αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού διανομής, η οποία 

περιλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας, την τοποθέτηση και διασύνδεση του νέου αγωγού με το 

υφιστάμενο δίκτυο, την δοκιμή πίεσης του νέου αγωγού, την πλύση του και ποιοτική εξέταση του 

νερού που εισέρχεται σ΄ αυτόν, τη μεταφορά των παροχών των ακινήτων σταδιακά στο νέο αγωγό 

με παράλληλη αποξήλωση των υφιστάμενων παροχών. Η αλληλουχία των εργασιών συντελείται 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή όχληση των καταναλωτών από την 

πρόσκαιρη διακοπή νερού στο ακίνητο τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 2 (Γενικές οδηγίες) της 

παρούσας προδιαγραφής. 

 

iii.  Εκσκαφές ορυγμάτων 
 

Πριν την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος εξακριβώνει εάν η θέση τοποθέτησης των ερμαρίων όπως 

αυτή αποτυπώνεται στο σκαρίφημα της ΕΥΔΑΠ είναι διαθέσιμη. 

Εφόσον δεν υφίσταται πρόβλημα, η εκσκαφή του ορύγματος αρχίζει στο σημείο σύνδεσης του αγωγού 

υδροληψίας με τον αγωγό διανομής, με βάση το σκαρίφημα της ΕΥΔΑΠ.  

Για τη χάραξη του ασφαλτοτάπητα θα χρησιμοποιηθεί ασφαλτοκόπτης.  

Οι διαστάσεις του ορύγματος ανευρέσεως του αγωγού διανομής αναφέρονται στο Σχέδιο 8.1 για αγωγό 

υδροληψίας Φ32 και στο Σχέδιο 8.2 για αγωγό υδροληψίας Φ63, της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και την μεταφορά τους 

για απόρριψη σε κατάλληλους χώρους, αποδεκτούς από τις αρχές και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή. 

Περιπτώσεις δυσλειτουργιών κατά την εργασία εκσκαφής των ορυγμάτων και υλοποίησης των έργων: 

 Αν κατά την υλοποίηση των εργασιών δεν εντοπιστεί ο αγωγός διανομής, ο ανάδοχος 

ενημερώνει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε συνεργασία μαζί της προβαίνει στη διενέργεια 

ερευνητικών τομών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σχέδιο 8.3 της παρούσας Τεχνικής 

Προδιαγραφής. Η δαπάνη των ερευνητικών τομών, εφόσον δεν βρεθεί ο αγωγός, αποτιμώνται 

οικονομικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σχέδιο 8.3 της παρούσας Τεχνικής 

Προδιαγραφής.  
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 Αν κατά την εκσκαφή του συνόλου του ορύγματος εντοπιστεί αγωγός ακαθάρτων που 

βρίσκεται πάνω από το δίκτυο της ύδρευσης ή αγωγός ακαθάρτων που διαρρέει  και βρίσκεται 

κάτω από το δίκτυο ύδρευσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε περαιτέρω εργασία και ενημερώνει 

τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Εφόσον υπάρχει στοά προ της προς ύδρευση οικοδομής, το ερμάριο και ο διανομέας 

τοποθετούνται εντός της στοάς. 

 Σε περιοχές στις οποίες υφίσταται Ρυμοτομική Γραμμή η οποία δεν έχει εμφανή 

χαρακτηριστικά, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ερευνήσει για τον καθορισμό αυτής. 

 Αν προκύψει κατά την ερευνητική τομή ότι ο αγωγός διανομής τερματίζει πριν το ακίνητο, ο 

ανάδοχος διακόπτει κάθε περαιτέρω εργασία και ενημερώνει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Όταν το σκαρίφημα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προβλέπει τοποθέτηση παροχής σε απόσταση από το 

ακίνητο, λόγω μη διελεύσεως αγωγού ύδρευσης έμπροσθεν αυτού και κατά την ερευνητική 

τομή προκύψει αδυναμία τοποθέτησης της παροχής λόγω ανεπαρκούς χώρου, ο ανάδοχος 

διακόπτει κάθε περαιτέρω εργασία και ενημερώνει την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

iv. Τοποθέτηση σέλας επί του αγωγού διανομής, βάνας συνένωσης και διάτρηση αγωγού 
διανομής 
 

Στον αγωγό διανομής τοποθετείται σέλα με οπή με θηλυκό σπείρωμα 1΄΄ για αγωγό υδροληψίας Φ32 ή 

με οπή με θηλυκό σπείρωμα 2΄΄ για αγωγό υδροληψίας Φ63, η επιλογή της οποίας γίνεται  σύμφωνα με 

τα ακόλουθα:  

 Σε αγωγούς χαλύβδινους, χυτοσιδηρούς και αμιαντοτσιμέντου τοποθετείται σέλα χυτοσιδηρή 

με ανοξείδωτο εντατήρα.  

 Σε αγωγούς από PVC, τοποθετείται σέλα, κατάλληλη για αγωγούς PVC, φαρδιά, με ελαστικό 

περιμετρικό παρέμβυσμα. 

 Σε αγωγούς διανομής από ΡΕ, τοποθετείται σέλα κατάλληλη για αγωγούς PE, (ηλεκτροσέλα) 

με τη μέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης.  

Η διάτρηση του αγωγού διανομής διενεργείται μέσω διατρητικής μηχανής και για διάμετρο οπής Φ24, 

σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

 Εφαρμόζεται η σέλα στον αγωγό διανομής 

 Εφαρμόζεται ο σφαιρικός κρουνός 1΄΄ για αγωγό υδροληψίας Φ32 ή 2΄΄ για αγωγό υδροληψίας 

Φ63 επί της σέλας, σε ανοικτή θέση 

 Αφαιρείται ο εξοπλισμός μηχανικής σύσφιξης από το κρουνό 

 Εφαρμόζεται στον κρουνό η μηχανή διάτρησης 

 Μετά τη διάτρηση, τοποθετείται ο κρουνός στη κλειστή θέση 

 Αφαιρείται από το κρουνό η μηχανή διάτρησης και επανατοποθετείται ο εξοπλισμός μηχανικής 

σύσφιξης. 

 

v. Τοποθέτηση αγωγού υδροληψίας και βάνας κεντρικής απομόνωσης του διανομέα 
 

Ο αγωγός υδροληψίας (Φ32 ή Φ63) είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο μεσαίας πυκνότητας, 

κλάσης αντοχής MRS80 και πάχους τοιχώματος 2,9 χλσ (SDR11). 

Ο αγωγός υδροληψίας Φ32 είναι επενδυμένος από φύλλο αλουμινίου για την προστασία από 

υδρογονάνθρακες και εξωτερικά από λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου. 
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Στον αγωγό υδροληψίας (Φ32 ή Φ63) πρέπει να αποφεύγονται συνδέσεις, πέραν των αναφερομένων 

στο σχέδια των παραγράφων 3.1, 4.1 & 4.2 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

Όλες οι συνδέσεις του αγωγού υδροληψίας με τους κρουνούς (βάνες) και τον διανομέα, γίνονται με τη 

χρήση ειδικών ρακόρ μηχανικής σύσφιξης καταλλήλων για σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

Επιπλέον για όλες οι συνδέσεις που θα διενεργηθούν μεταξύ σπειρωμάτων (αρσενικού, θηλυκού) σε 

όλη τη κατασκευή, το υλικό στεγανοποίησης θα είναι τεφλόν κορδόνι. 

Για την αποφυγή της παραμόρφωσης του αγωγού κατά τη μηχανική σύσφιξή του στα ρακόρ, 

τοποθετείται εσωτερικά στα άκρα του αγωγού υδροληψίας, σωληνάκι από ορείχαλκο.  

Η βάνα κεντρικής απομόνωσης θα τοποθετηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 cm από το όριο της 

ρυμοτομικής γραμμής. 

Στην αναφερόμενη βάνα θα τοποθετηθεί βανοφρεάτιο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός της από 

την επιφάνεια. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 Το ρακόρ μηχανικής σύσφιξης αποτελείται από τρία (3) επιμέρους εξαρτήματα, όπως αυτά 

αποτυπώνονται  στη φωτογραφία 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 1 

 

Αφαιρούμε από το ρακόρ το περικόχλιο και συσφίγγουμε το ρακόρ με το εξάρτημα που ακολουθεί 

(βάνα , διανομέα κλπ) . 

 

Καθαρίζουμε τον αγωγό από τα ρινίσματα της κοπής του, εφαρμόζουμε σε αυτόν το σωληνάκι έως 

ότου τα διατεταμένα χείλη του να εφαρμόζουν στην είσοδο του αγωγού και περνάμε στον αγωγό το 

περικόχλιο (φωτογραφία 2). 

 

. 

Φωτογραφία 2 

 

Τοποθετούμε το άκρο του αγωγού εντός του ρακόρ και συσφίγγουμε το περικόχλιο ενώ ταυτόχρονα 

εφαρμόζουμε αντίσταση έναντι της στρέψης σύσφιξης,στο σώμα του ρακόρ. 

 

 
Φωτογραφία 3 

 

 Για την εγκατάσταση του υδρομετρητή, ακολουθούμε την ακόλουθη διαδικασία. 
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Ο υδρομετρητής έχει μήκος έως 190 mm. Για τη σύσφιξη των ρακόρ χρησιμοποιούνται εργαλεία 

χειρός, εφαρμόζοντας αντίσταση έναντι της στρέψης σύσφιξης από το πλησιέστερο ρακόρ ή από ειδικά 

διαμορφωμένη και ενισχυμένη για το σκοπό αυτό επιφάνεια, του πλησιέστερου εξοπλισμού.  

Μετά τη σύνδεση του υδρομετρητή με τους δύο κρουνούς, ακολουθούμε τις σχηματικές οδηγίες. 

 
 

Σε περίπτωση όπου ο υδρομετρητής έχει μικρότερο μήκος των 190 mm και συνοδεύεται από 

προεκτάσεις (πλαστικές ή ορειχάλκινες), χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο τρόπο σύσφιξης και στο 

σημείο εφαρμογής της αντίστασης έναντι της στρέψης σύσφιξης, για να μην υπάρξει καταστροφή του 

εξοπλισμού. 

Για τους ηλεκτρονικούς επαγωγικούς υδρομετρητές, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ύπαρξη της 

γεφύρωσης των δύο ορειχάλκινων προεκτάσεων. 

Τέλος για την περιστροφή του υδρομετρητή κατά 180ο  στο στάδιο της πλύσης, θα πρέπει να 

ελευθερωθεί το ρακόρ (1) της φωτογραφίας(4) 

 

 
Φωτογραφία 4 

 

Κατόπιν του τέλους της πλύσης και της επιστροφής του υδρομετρητή στην αρχική του θέση, θα πρέπει 

να ασφαλιστεί ξανά το ρακόρ (1). 

 

vi. Ανάρτηση ερμαρίου υδρομετρητών 
 

Το ερμάριο των υδρομετρητών θα «αναρτηθεί» σε θέση, είτε της εξωτερικής όψης της ρυμοτομικής 

γραμμής του προς υδροδότηση ακινήτου, είτε εντός ράμπας πρόσβασης σε υπόγειο χώρο στάθμευσης, 

για την οποία υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση από το κοινόχρηστο χώρο και θα στηριχθεί με κατάλληλα 

μηχανικά μέσα.  

Σε περίπτωση αδυναμίας ανάρτησης, το ερμάριο θα τοποθετηθεί σε προκατασκευασμένη βάση επί του 

πεζοδρομίου στα όρια της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου, η οποία θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο 

από την ΕΥΔΑΠ. 

Το ερμάριο θα τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον δεκαπέντε εκατοστών (15 cm) από το υψηλότερο 

σημείο του πεζοδρομίου ή της ράμπας πρόσβασης σε υπόγειο χώρο στάθμευσης για την οποία θα 

πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση από το κοινόχρηστο χώρο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

1 
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λαμβάνεται μέριμνα ώστε η απόσταση της βάσης του ερμαρίου από το χαμηλότερο σημείο του 

πεζοδρομίου ή της ράμπας, να διευκολύνει τη διενέργεια μελλοντικής εργασίας, για τη συντήρηση ή 

επισκευή του αγωγού υδροληψίας. Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε η 

τοποθέτηση του ερμαρίου να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό, να μην παρεμποδίζει την κυκλοφορία 

των πεζών και να μην επηρεάζει την αισθητική του εκάστοτε ακινήτου. 

Σε όλες τις περιπτώσεις τοποθέτησης του ερμαρίου, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η επιλεγόμενη 

θέση εγκατάστασης της διάταξης, να μην δημιουργεί προφανή κίνδυνο καταστροφής αυτού από π.χ. 

σταθμεύοντα επί του πεζοδρομίου οχήματα, να μην δημιουργεί προφανείς δυσκολίες στη διέλευση των 

πεζών και δη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τέλος να διασφαλίζει πλήρως την οριζόντια θέση των 

υδρομετρητών.  

Σε περίπτωση ανάρτησης και 2ου ερμαρίου, η θέση τοποθέτησης θα είναι α) άνωθεν του 1ου εφόσον οι 

υποδομές του προς υδροδότηση ακινήτου το επιτρέπουν, ή β) παραπλεύρως του 1ου εφόσον επίσης οι 

υποδομές του ακινήτου το επιτρέπουν.  

 Αν το 2ο ερμάριο τοποθετηθεί άνωθεν του 1ου , η  διασύνδεση των 2 διανομέων θα γίνει με τη 

χρήση κατάλληλου εξαρτήματος 

 Αν το 2ο ερμάριο τοποθετηθεί παραπλεύρως του 1ου,  η διασύνδεση των δύο διανομέων θα γίνει 

μέσω του κοινού αγωγού υδροληψίας με τη χρήση κατάλληλου εξαρτήματος. 

 

vii. Εγκατάσταση του διανομέα εντός του ερμαρίου, σύνδεση του με τον αγωγό υδροληψίας και 
συναρμολόγηση διακοπτών με το διανομέα 
 

Οι εργασίες συναρμολόγησης του διανομέα και των τηλεσκοπικών διακοπτών των παροχών του 

ακινήτου, διενεργούνται εξωτερικά του ερμαρίου. Στον διανομέα που τοποθετείται, ενεργοποιούνται 

κατά προτεραιότητα οι αναμονές (μούφες) που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο του διανομέα. Στις 

περιπτώσεις που μετά την ολοκλήρωση σύνδεσης των υδρομετρητών του προς υδροδότηση ακινήτου, 

παραμένουν αναμονές (μούφες) στο διανομέα προς μελλοντική αξιοποίηση – ενεργοποίηση, αυτές θα 

αφορούν τις υψηλότερες θέσεις του διανομέα.  

Στις αναμονές εάν υπάρχουν, θα πρέπει να τοποθετηθούν πώματα των ¾’’.  

Στη συνέχεια εγκαθίσταται ο διανομέας εντός του ερμαρίου, σε θέση κατακόρυφη ως προς το έδαφος, 

ενώ οι τηλεσκοπικοί διακόπτες θα πρέπει να βρίσκονται σε οριζόντια ως προς το έδαφος θέση. 

Η στήριξη του συστήματος διανομέα, τηλεσκοπικών διακοπτών, γίνεται με μηχανικό εξοπλισμό, ο 

οποίος εμπεριέχεται στο ερμάριο. 

Η υδραυλική εγκατάσταση ολοκληρώνεται με τη σύνδεση της βάνας απομόνωσης της υδραυλικής 

εγκατάστασης επί του πεζοδρομίου, με τον εγκατεστημένο εντός του ερμαρίου διανομέα, με τη χρήση 

αγωγού ίδιας διάστασης με τον αγωγό υδροληψίας. 

Για την επίτευξη αλλαγής κατεύθυνσης του αγωγού υδροληψίας (Φ32 ή Φ63) με τη βάνα απομόνωσης 

(από οριζόντια θέση σε κατακόρυφη), γίνεται χρήση γωνίας 90ο η οποία διαθέτει ρακόρ μηχανικής 

σύσφιξης για ΡΕ. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρογωνία 90ο  Φ32 ή Φ63 ανάλογα με 

τον αγωγό υδροληψίας.  

Σε περίπτωση εγκατάστασης 2ου ερμαρίου παραπλεύρως του 1ου και πριν το σημείο που έχει επιτευχθεί 

η αλλαγή κατεύθυνσης (πριν τη γωνία των 90ο) τοποθετείται εξάρτημα διακλάδωσης στον αγωγό 

υδροληψίας (ταυ μηχανικής σύσφιξης ή ηλεκτροταυ), μέσω του οποίου ενώνεται αφενός μέσω 

προέκτασης ο διανομέας του 1ου ερμαρίου, αφετέρου μέσω προέκτασης ο διανομέας του 2ου ερμαρίου. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η υδροδότηση και των δύο (2) ερμαρίων από τον ίδιο αγωγό 

υδροληψίας μέσω της ίδιας βάνας στο πεζοδρόμιο. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης 2ου ερμαρίου άνωθεν του 1ου, η τροφοδοσία του 2ου ερμαριού θα 

υλοποιηθεί μέσω εσωτερικής σύνδεσης των δύο διανομέων με ρακόρ μηχανικής σύσφιξης ή 

ηλεκτρομούφα Φ63 αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί από το άνω άκρο του 1ου διανομέα το πώμα 

Φ63.  
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Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και πριν την τοποθέτηση των υδρομετρητών και για τη 

προστασία τόσο του μετρητικού εξοπλισμού όσο και των υδρευόμενων πελατών, διενεργείται δύο 

φορές πλύσιμο της γραμμής διάρκειας ενός (1) λεπτού κάθε φορά. 

Κατά το πλύσιμο της γραμμής, όλοι οι διακόπτες – κρουνοί από τον αγωγό έως τις θέσεις τοποθέτησης  

των υδρομετρητών τοποθετούνται σε ανοιχτή θέση. 

Κατά τη διάρκεια της πλύσης του αγωγού υδροληψίας, παρατηρούνται όλες οι ενώσεις για ύπαρξη 

πιθανών διαρροών.  

Σε περίπτωση εμφάνισης έστω και «δακρύσματος» στο σύνολο των ενώσεων, επιδιορθώνονται οι 

αστοχίες και επαναλαμβάνεται η διαδικασία πλυσίματος του αγωγού. 

Η διαδικασία του πλυσίματος της γραμμής διακόπτεται κλείνοντας αρχικά τους τηλεσκοπικούς 

διακόπτες που είναι εφαρμοσμένοι στον διανομέα και στη συνέχεια κλείνοντας το κρουνό της σέλας 

στον αγωγό διανομής. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν εισέρχεται αέρας στη γραμμή και παραμένει 

ο αγωγός διανομής υπό πίεση δικτύου.  

 

viii. Σύνδεση υδρομετρητών με το διανομέα 
 

Στις ενεργές παροχές τοποθετούνται υδρομετρητές, η οθόνη ενδείξεων των οποίων θα πρέπει να 

βρίσκεται σε οριζόντια ως προς το έδαφος θέση και με κατεύθυνση ροής σύμφωνα με το βέλος που 

βρίσκεται και στις δύο (2) παρειές του σώματος. 

Τέλος τοποθετούνται οι κρουνοί συνένωσης των πελατών (κρουνός με ενσωματωμένη βαλβίδα 

αντεπιστροφής) στις ενεργές παροχές, οι ασφάλειες συνεχόμενης ροής και οι σωληνώσεις σύνδεσης με 

το δίκτυο του ακινήτου. 

Η στεγανοποίηση της σύνδεσης του υδρομετρητή με το τηλεσκοπικό κρουνό και το κρουνό του πελάτη, 

γίνεται με τη χρήση φίμπερ ή εναλλακτικά ελαστικού δακτυλίου, κατάλληλου για τη συγκεκριμένη 

χρήση. 

Η στήριξη των υδρομετρητών και των διακοπτών των πελατών, γίνεται με μηχανικό εξοπλισμό, ο 

οποίος εμπεριέχεται στο ερμάριο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ !! 

 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης στο νέο σύστημα των υφιστάμενων υδρομετρητών, θα πρέπει να 

ελεγχθεί η ύπαρξη ή όχι βαλβίδας αντεπιστροφής στην έξοδο του υδρομετρητή και να 

αφαιρεθεί. 

 Στις εργασίες που αφορούν εξυγιάνσεις του δικτύου καθώς και στις περιπτώσεις μεταφοράς 

παροχών, ο Ανάδοχος ελέγχει: 

o Την είσοδο του υδρομετρητή για την ύπαρξη φερτών υλών του δικτύου ύδρευσης 

o Τη πλάκα του μετρητικού μηχανισμού για την ύπαρξη επικαθίσεων (λάσπη, άλγη, κλπ) 

o Την εν γένει λειτουργική και εμφανισιακή κατάσταση του υφιστάμενου υδρομετρητή 

(εφιδρωμένος, θραυσμένος, μη ορατής ένδειξης κοκ) 

Εάν μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής  εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, ο ανάδοχος σε συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δρομολογεί διαδικασία 

αντικατάστασής του.  

 

ix. Έλεγχος στεγανότητας 
 

Μετά την εγκατάσταση των υδρομετρητών εντός των ερμαρίων, διενεργείται έλεγχος στεγανότητας του 

συνόλου της γραμμής, με εφαρμογή υδραυλικής πίεσης (πίεσης δικτύου) εφαρμοσμένης για πέντε (5) 

λεπτά. 
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Η διαδικασία ελέγχου στεγανότητας ακολουθεί τα εξής βήματα: 

1. Περιστρέφουμε τους υδρομετρητές κατά 180ο από τη θέση τοποθέτησης (η οθόνη των 

ενδείξεων θα «κοιτάει» το έδαφος). 

2. Ανοίγουμε όλους τους κρουνούς και διακόπτες για να είναι δυνατή η διέλευση νερού, για 

χρονικό διάστημα ενός (1) λεπτού. 

3. Κλείνουμε σταδιακά τους διακόπτες των πελατών για να παραμείνει το σύστημα με πίεση 

δικτύου και παρατηρούμε το σύνολο των ενώσεων για ύπαρξη διαρροών. 

4. Επαναλαμβάνουμε τα στάδια δύο (2) και τρία (3), για τρεις (3) φορές. 

5. Επαναφέρουμε τους υδρομετρητές στην αρχική τους θέση και αφήνουμε το σύστημα υπό πίεση 

δικτύου.  

6. Στην οθόνη των ενδείξεων των υδρομετρητών, θα πρέπει να είναι εμφανής αρκετή ποσότητα 

νερού. Σε περίπτωση όπου η ποσότητα του νερού είναι ελάχιστη, επαναλαμβάνονται τα βήματα 

ένα (1) έως πέντε (5) 

Εάν η δοκιμή αντοχής σε υδραυλική πίεση δεν ήταν επιτυχής, επισκευάζονται οι αστοχίες και 

επαναλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες από το στάδιο του πλυσίματος της γραμμής. 

Οι εργασίες εγκατάστασης θα διενεργούνται παράλληλα και οι διεργασίες πλυσίματος και δοκιμής 

στεγανοποίησης θα διενεργηθούν στο σύνολο των εγκατεστημένων ερμαρίων. 

x. Επιχωματώσεις – επαναφορές 
 

Στην βάνα κεντρικής απομόνωσης θα τοποθετηθεί βανοφρεάτιο, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο χειρισμός 

της από την επιφάνεια. 

Οι επιχωματώσεις των ορυγμάτων καθώς και η επαναφορά του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου, θα 

γίνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 
Η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά τις εργασίες μεταφοράς της θέσης εγκατάστασης των 

υδρομετρητών και συγκεκριμένα, τις εργασίες που απαιτούνται για τη μεταφορά των υδρομετρητών 

που είναι εγκατεστημένοι σε φρεάτια, σε νέα θέση, εντός ερμαρίου. 

Ο Ανάδοχος με τη παραλαβή της σχετικής «Εντολής Εργασίας» διενεργεί τις ακόλουθες εργασίες: 

 Εντοπίζει το βανοφρεάτιο που αφορά το εγκατεστημένο σύστημα υδρομετρητών και 

αποτυπώνεται στο σκαρίφημα 

 Κλείνει τη κεντρική βάνα διακοπής του συστήματος 

 Προβαίνει σε εκσκαφή του χώρου μεταξύ του βανοφρεατίου και του ή των φρεατίων των 

παροχών, για την αποκάλυψη του διανομέα. 

 Αφαιρεί το διανομέα, τις ενδιάμεσες σωληνώσεις και τα φρεάτια. 

 Εκτελεί τις εργασίες ανάλογα με τον εγκατεστημένο αγωγό υδροληψίας, από τη παράγραφο VII 

κάθε περίπτωσης. 

 

7. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Με το τέλος των εργασιών, ο ανάδοχος : 

 Συμπληρώνει το έντυπο «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»  

 Φωτογραφίζει το ερμάριο/α και τους υδρομετρητές (μία φωτογραφία για κάθε υδρομετρητή 

όπου θα είναι ευκρινής ο αριθμός σειράς του) 

 Κλειδώνει το ερμάριο/α και παραδίδει τα κλειδιά στον ή στους ιδιοκτήτες των παροχών (ένα 

αντίγραφο κλειδιού για κάθε ιδιοκτήτη) και στον επιβλέποντα μηχανικό.  
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 Παραδίδει τα παραπάνω αναφερόμενα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό (τουλάχιστον ένα 

άτομο με τις απαιτούμενες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή) και εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ, 

scanners κ.λ.π.) για την ενημέρωση των εφαρμογών που ήδη διαθέτει ή πρόκειται να θέσει σε 

εφαρμογή η Υπηρεσία. 

 

 

 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 25 από 28 

8. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ Φ32 & Φ63) – ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ  
 

  Διαστάσεις του Ορύγματος για Φ32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 8.1 

  



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 26 από 28 

 Διαστάσεις του Ορύγματος για Φ63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 8.2 

 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 27 από 28 

 Δαπάνες ερευνητικών τομών 

 

 

Σχέδιο 8.3 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία :  

 

  Σελίδα 28 από 28 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

 

 

 

 
 

 ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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Α. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ 

 

 Απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο αθνξά ζηελ θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ. 

 

1. Γενικά 

 

 Απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 124 ηνπ 1993 κε ηίηιν 

“Κνξνλίδεο νρεηψλ θαη ζπξίδεο θξεαηίσλ επηζθέςεσο γηα πεξηνρέο πεδψλ θαη νρεκάησλ - 

απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, δνθηκή ηχπνπ, ζήκαλζε”, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

θαιπκκάησλ θξεαηίνπ κεηά ησλ πιαηζίσλ ηνπο ζην ΄Δξγν. 

 

 

2. Διδικά ηετνικά ταρακηηριζηικά 

 

 Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη ηεο θαηεγνξίαο D400 (γηα κέηξηα/ππθλή 

θπθινθνξία νρεκάησλ) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124  θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπο λα είλαη ρπηνζίδεξνο κε γξαθίηε, ζε ιέπηα ή ζθαηξνεηδή κνξθή. Σνλίδεηαη φηη φια ηα 

θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηά ηνπο πξέπεη λα έρνπλ θαζαξή θαη αλεμίηειε ζήκαλζε, ζε ζεκείν 

πνπ ζα θαίλεηαη θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, φηη ηεξνχλ ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124 θαη φηη 

είλαη θαηεγνξία D400. 

 Σν θάιπκκα/πιαίζην ζα είλαη ζηξνγγπιφ κε θαζαξφ άλνηγκα εμήληα (60) εθαηνζηψλ 

ηνπιάρηζηνλ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρέδηα ησλ θαιπκκάησλ πνπ πξνηείλεη λα 

ηνπνζεηήζεη ην έξγν, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. 

 Η επηθάλεηα έδξαζεο ησλ θαιπκκάησλ πάλσ ζηα πιαίζηά ηνπο πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα επίπεδε, ρσξίο λα ηαιαληεχεηαη ην θάιπκκα. 

 

 

 

3. Ποιόηηηα ηων σλικών 

 

 Γηα ηελ πνηφηεηα, παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθψλ ζα ηεξείηαη ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO/R 185 γηα ρπηνζίδεξν κε γξαθίηε ζε ιέπηα θαη ην ISO 1083 γηα ρπηνζίδεξν κε 

γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ε πξψηε 

χιε, δειαδή ν ρπηνζίδεξνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θαιπκκάησλ/πιαηζίσλ ηεξεί ην αληίζηνηρν δηεζλέο πξφηππν φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

   

 

 

 

4. ΄Δλεγτοι, δοκιμές, ποιοηική παραλαβή 

 

 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία φια 

ηα αλαθεξφκελα ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο πηζηνπνηεηηθά θαη επηπιένλ έλα 

πηζηνπνηεηηθφ φηη ηα θαιχκκαηα έρνπλ δνθηκαζηεί ζε Διιεληθφ Κξαηηθφ Δξγαζηήξην (π.ρ. 

Κ.Δ.Γ.Δ., Δ.Μ.Π., θ.ι.π.) φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124 θαη φηη αληέρνπλ ζε 
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θνξηίν δνθηκήο 400 ΚΝ γηα ηελ θαηεγνξία D400. Η Πξντζηακέλε Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα απαηηήζεη λέν δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ θαιπκκάησλ ζηηο αληνρέο πνπ θαζνξίδεη ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124 εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Κάζε δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 

ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ βαξαίλεη εμ’νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ ΄Δξγνπ. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θάζε θάιπκκα ζα ειέγρεηαη μερσξηζηά πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, 

θαη θάζε ειαηησκαηηθφ ηεκάρην ζα απνξξίπηεηαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, 

 Ρεηά ηνλίδεηαη φηη ε Πξντζηακέλε Αξρή δε ζα δερηεί ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ζην 

΄Δξγν πνπ δελ πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη δε ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά. 

 

 

Β. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ 

 

 Απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο αθνξά ζηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαιπκκάησλ ζηα θξεάηηα γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ηεο δηθιείδαο ειέγρνπ (βαλλνθξεάηην), 

 

 

1. Σετνικά ταρακηηριζηικά  

 

 Σν θάιπκκα/πιαίζην ηνπ θξεαηίνπ δηθιείδαο ζα έρνπλ δηαζηάζεηο θαη κνξθή φπσο 

νξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζθπξφδεκα ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζέιεη λα θάλεη 

αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ θαιπκκάησλ θαη ζπλαθψλ ηεκαρίσλ κε άιινπ ηχπνπ, πξέπεη 

λα θαηαζέζεη ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ θαιπκκάησλ/πιαηζίσλ πξνο αληηθαηάζηαζε, καδί κε 

αθξηβή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ, ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε γξαθίηε βαξέσο ηχπνπ, ζε ιέπηα ή 

ζθαηξνεηδή κνξθή. 

  

 

 

2. Ποιόηηηα ηοσ σλικού 

 

 Γηα ηελ πνηφηεηα, παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθψλ ζα ηεξείηαη ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO/R 185 γηα ρπηνζίδεξν κε γξαθίηε ζε ιέπηα θαη ην ISO 1093 γηα ρπηνζίδεξν κε 

γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ε πξψηε 

χιε δειαδή ν ρπηνζίδεξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρπηνζηδεξψλ 

βαζκίδσλ ηεξεί ην αληίζηνηρν δηεζλέο πξφηππν φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

  

 

 

3. ΄Δλεγτοι, δοκιμές, ποιοηική παραλαβή 

 

 Σν θάιπκκα/πιαίζην ηνπ θξεαηίνπ δηθιείδαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 2. Η Πξντζηακέλε Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη 

δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θάζε δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ 

δνθηκψλ βαξαίλεη εμ’νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ ΄Δξγνπ. 
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 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θάζε θάιπκκα ζα ειέγρεηαη μερσξηζηά πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ 

θαη θάζε ειαηησκαηηθφ ηεκάρην ζα απνξξίπηεηαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ρεηά ηνλίδεηαη φηη ε Πξντζηακέλε Αξρή δελ ζα δερζεί ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ζην 

έξγν πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηάιιεια 

πηζηνπνηεηηθά. 

 

 

 

Γ. ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΒΑΘΜΙΓΔ 

 

 Απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ. 

 

1. Γενικά 

 

 Η ρπηνζηδεξή βαζκίδα ζα έρεη δηαζηάζεηο θαη κνξθή φπσο νξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζέιεη λα θάλεη αληηθαηάζηαζε ησλ ρπηνζηδεξψλ 

βαζκίδσλ κε βαζκίδεο άιινπ ηχπνπ, πξέπεη λα θαηαζέζεη ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ βαζκίδσλ 

πξνο αληηθαηάζηαζε, καδί κε αθξηβή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

γηα έγθξηζε. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε γξαθίηε 

βαξένπ ηχπνπ ζε ιέπηα ή ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Η θάζε ρπηνζηδεξή βαζκίδα ζα έρεη βάξνο 7,0 θηιψλ πεξίπνπ. 

 

 

2. Ποιόηηηα ηοσ σλικού 

 

 Γηα ηελ πνηφηεηα, παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθψλ ζα ηεξείηαη ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO/R 185 γηα ρπηνζίδεξν κε γξαθίηε ζε ιέπηα θαη ην ISO 1083 γηα ρπηνζίδεξν κε 

γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ε πξψηε 

χιε, δειαδή ν ρπηνζίδεξνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρπηνζηδεξψλ 

βαζκίδσλ ηεξεί ην αληίζηνηρν δηεζλέο πξφηππν φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

 

 

3. Διδικά ταρακηηριζηικά ηοποθέηηζης 

 

 Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ πεζζνεηδψο αλά δηαζηήκαηα ησλ ηξηάληα 

(30) εθαηνζηψλ θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ, κε ηξφπν θαηάιιειν ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε αγθχξσζε ηεο θάζε βαζκίδαο ζην ηνηρείν θξεαηίνπ. 

 Η πξψηε βαζκίδα ζα ηνπνζεηεζεί ηξηάληα (30) εθαηνζηά θάησ απφ ηελ θνξπθή ηνπ 

ηνηρείνπ ηνπ θξεαηίνπ θαη ε απφζηαζε ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ δελ ζα μεπεξλά ηα ζαξάληα (40) εθαηνζηά. Η θάζε βαζκίδα ζα εμέρεη απφ ηνλ ηνίρν 

δψδεθα (12) εθαηνζηά πεξίπνπ. 
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1. Αντικείμενο 

Η παπούζα Τεσνική Πποδιαγπαθή αθοπά ζηην καηαζκεςή μονυηικήρ ζηπώζηρ με επάλειτη 

αζθαληικού μονυηικού ςλικού ζηην επιθάνεια ηυν ζηοισείυν από οπλιζμένο ζκςπόδεμα ή 

ηυν επιζηπώζευν από ηζιμενηοκονίαμα, για ηην ζηεγανοποίηζή ηοςρ. 

 

 

2. Υλικά και τρόπος κατασκεσής 

Η μονυηική ζηπώζη θα αποηελείηαι από αζθαληικό μονυηικό ςλικό και θα εθαπμόζεηαι 

ζύμθυνα με ηην Π.Τ.Π. Τ110 ζε όζη ποζόηηηα σπειάζεηαι και ζε οποιαδήποηε θέζη ηος 

έπγος και αν σπειαζηεί, ζύμθυνα με ηα εγκεκπιμένα ζσέδια και ηιρ ςποδείξειρ ηηρ 

Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ. Η επάλειτη με ηο αζθαληικό ςλικό θα γίνει μεηά από ηον επιμελή 

καθαπιζμό ηηρ επιθάνειαρ από σώμαηα, ξύλα, κοπή θοςπκεηών και ζηοκάπιζμά ηοςρ, και 

πλύζιμο ηηρ επιθάνειαρ. Είναι όμυρ δςναηό μεηά από ππόηαζη ηος Αναδόσος και έγκπιζη ηηρ 

Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ, να εθαπμοζηεί και άλλο ιζοδύναμο ή αποηελεζμαηικόηεπο 

ζύζηημα ζηεγανοποίηζηρ, συπίρ ο Ανάδοσορ να έσει δικαίυμα για ππόζθεηη αποζημίυζη για 

ηο λόγο αςηό. 
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Η Παρούσα προδιαγραφή αφορά τους παρακάτω κωδικούς CPV : 
 
42131230-7 Ρουφράκτες (θυροφράγματα) 
 Gate valves 
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, τεχνικούς ελέγχους και 
δοκιμές για χυτοσιδηρές βάνες σύρτου, χειροκίνητες με φλαντζωτά άκρα και ελαστική έμφραξη. Οι 
βάνες αυτές προορίζονται για πόσιμο νερό και για τοποθέτηση εντός του εδάφους. Ο χειρισμός 
γίνεται με ειδικό κλειδί μέσω φρεατίου βάνας. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

DIN 30677-02 External corrosion protection of buried valves; heavy-duty thermoset plastics 
coatings 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10204  Μεταλλικά προϊόντα - Τύποι εγγράφων ελέγχου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-01 Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές 

δοκιμές επαλήθευσης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-02 Βαλβίδες για τροφοδοσία νερού - Απαιτήσεις καταλληλότητας και σχετικές 

δοκιμές επαλήθευσης - Μέρος 2: Βαλβίδες διακοπής 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01  Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, 

ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες 
φλάντζες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-02 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, 
ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές 
φλάντζες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-01 Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές μεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 1: Δοκιμές 
πίεσης, διαδικασίες δοκιμής και κριτήρια αποδοχής - Υποχρεωτικές απαιτήσεις 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12266-02 Βιομηχανικές βαλβίδες - Δοκιμές μεταλλικών βαλβίδων - Μέρος 2: Δοκιμές, 
διαδικασίες δοκιμών και κριτήρια αποδοχής - Συμπληρωματικές απαιτήσεις 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 Τεχνολογία χυτηρίων - Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη 
ΕΛΟΤ ΕΝ 19  Βιομηχανικές βαλβίδες - Σήμανση των μεταλλικών βαλβίδων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 558  Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για 

χρήση σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες με 
PN και Κατηγορία 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-01  Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων 
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο 
ελαστικό 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944-04 Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με 
συστήματα χρωμάτων - Μέρος 4: Τύποι και προετοιμασία επιφανειών 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 
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1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Οι βάνες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-01 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-
02 και θα συμμορφώνονται με όλα τα επιμέρους συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό πρότυπα. 

Οι βάνες θα είναι ονομαστικής πίεσης 10, 16 και 25 bar (ΡΝ10, PN16 και PN25). 

Η κατασκευή των βανών θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το 
κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές ανάντη και κατάντη ανεξάρτητα από τη διεύθυνση ροής του 
νερού, μακρόχρονη και ομαλή λειτουργία, καθώς και ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για τη 
συντήρησή τους. Η στεγανότητα πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 12266-01 & 02 και να πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (Inspection Certificate) 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10204, το οποίο θα συνοδεύει τις βάνες κατά την παράδοσή 
τους. 

Οι βάνες θα φέρουν φλαντζωτά άκρα με διαστάσεις φλαντζών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1092-02 ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεσή τους με φλάντζες που είναι κατασκευασμένες σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01, αντίστοιχα με την ονομαστική πίεση λειτουργίας. 

Οι βάνες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως τη διατομή που αντιστοιχεί στην 
ονομαστική τους διάμετρο και να έχουν εσωτερικά στο κάτω μέρος κατάλληλη διαμόρφωση, 
απαλλαγμένη εγκοπών κ.λ.π., ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθιση φερτών που θα 
καθιστούν προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της βάνας. 

Η κατασκευή των βανών θα είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση επισκευής, να είναι δυνατή η 
αντικατάσταση του άνω τμήματός τους, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π., χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση 
του κυρίως σώματος της βάνας από τη σωλήνωση. Επίσης, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι 
εφικτή η αποσυναρμολόγηση της βάνας χωρίς την καταστροφή κανενός από τα επί μέρους τμήματά 
της. 

Το μήκος των βανών, δηλαδή η διάσταση από πρόσωπο σε πρόσωπο (Face to Face), θα είναι 
σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 558, σειρά 14 για βάνες PN10 και PN16 ή/και σειρά 15 για βάνες 
PN10, PN16 και PN25. 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι άριστης ποιότητας και θα παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε φθορά 
και διάβρωση. 

Το σώμα και το κάλυμμα των βανών θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας τουλάχιστον ΕΝ-GJS-400-15 (GGG-40) σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1563. Κάθε άλλη πρόσμιξη υλικών με κατώτερη ποιότητα αποκλείεται, έτσι ώστε το κράμα 
να είναι ανθεκτικό, συμπαγές και ομοιογενές. 

Τα σώματα και τα καλύμματα των βανών μετά τη χύτευση πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα ή αστοχία 
χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 

Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με φλάντζες. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι 
ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της βάνας θα είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5%. 

Μεταξύ του σώματος και του καλύμματος της βάνας θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια 
για την τοποθέτηση του ελαστικού παρεμβύσματος. Το ελαστικό παρέμβυσμα θα είναι 
κατασκευασμένο από αντιβακτηριδιακό EPDM σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 681-01. 



 
  Τ.Π. 504 
 

504_v0019_ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΑΚΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ.docx   
22 Ιανουαρίου 2020  Σελίδα 5 από 10 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) 
για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα (PROTECTION TUBE). 

Οι βάνες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%. 

Η βάνα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα 
επιτυγχάνεται με τουλάχιστον τρεις, αντικαταστάσιμους υπό πίεση, ελαστικούς δακτυλίους (O-
RINGS), υψηλής αντοχής σε διάβρωση από αντιβακτηριδιακό EPDM σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 681-01, κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60 °C. Λόγω της εγκατάστασης των 
βανών εντός του εδάφους, δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγανοποίησης. 

Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα grade 304. Το περικόχλιο του βάκτρου 
(stem nut) θα είναι ενισχυμένο, κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. 
φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του 
περικοχλίου στο σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου αυτό να παραμένει στη θέση του και 
τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα δυνατά. 

Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη ποιότητας 
τουλάχιστον ΕΝ-GJS-400-15 (GGG-40) σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563, θα είναι αδιαίρετος και 
θα είναι πλήρως επικαλυμμένος με αντιβακτηριδιακό EPDM υψηλής αντοχής σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 681-01, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (Resilient sealing). Το πάχος της 
επικάλυψης θα είναι κατ’ ελάχιστο 4mm στην επιφάνεια επαφής του σύρτη με το σώμα στην 
κλειστή θέση (ενσωματωμένοι, βουλκανισμένοι πρόσθετοι οδηγοί ολίσθησης) και κατ’ ελάχιστο 
1,5mm στις υπόλοιπες επιφάνειες του σύρτη. 

Για την μείωση των τριβών και την ασφαλή οδήγηση του σύρτη, στο εσωτερικό του σώματος της 
βάνας θα υπάρχουν απαραιτήτως πλευρικοί οδηγοί επί των οποίων θα ολισθαίνει ο σύρτης. 

Οι βάνες θα φέρουν στο άνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κόλουρου πυραμίδας, με 
τετράγωνες βάσεις 40x40mm και 50x50mm, ωφέλιμου μήκους τουλάχιστον 50mm, η οποία θα είναι 
προσαρμοσμένη και στερεωμένη με ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο του βάκτρου. Ειδικά για τις βάνες 
με διάμετρο DN50 η κεφαλή σχήματος κόλουρου πυραμίδας θα είναι με τετράγωνες βάσεις 
14Χ14mm και 20Χ20mm, ωφέλιμου μήκους τουλάχιστον 30mm. Η κεφαλή αυτή τοποθετείται για να 
είναι δυνατή η λειτουργία της βάνας με τα συνήθη κλειδιά χειρισμού των βανών. 

1.3.2 ΒΑΦΗ 

Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των βανών αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από τη 
σκουριά καθώς και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση από τους εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., εφόσον 
τούτο ζητηθεί. 

Τα σώματα και τα καλύμματα των βανών, μετά από αμμοβολή SA 2-1/2 σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944-04, θα επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά με υπόστρωμα (PRIMER) 
ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 50 μικρά. 

Κατόπιν θα βαφούν εσωτερικά και εξωτερικά με αντιδιαβρωτική εποξειδική βαφή υψηλής αντοχής, 
χρώματος μπλε RAL 5005, σύμφωνα με την οδηγία GSK type “heavy – duty corrosion protection” 
κατά DIN 30677-02. Το συνολικό πάχος όλων των στρώσεων, εξωτερικά θα είναι τουλάχιστον 
(minimum) 300μm, το συνολικό πάχος όλων των στρώσεων εσωτερικά θα είναι τουλάχιστον 
(minimum) 200μm. Εκτός του πάχους, η διαδικασία βαφής που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να 
εξασφαλίζει μηχανικές αντοχές σε κρούση και έλλειψη πόρων. 
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1.3.3 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Το σώμα της βάνας θα φέρει υποχρεωτικά ανάγλυφες ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ19 για την ονομαστική διάμετρο (DN και μέγεθος), την ονομαστική πίεση λειτουργίας (PN και 
πίεση), το υλικό κατασκευής του σώματος, το χρόνο και τον αριθμό παραγωγής, καθώς και το σήμα 
ή την επωνυμία του κατασκευαστή. 

Ο χρόνος παραγωγής και ο αριθμός παραγωγής καθώς και άλλα πρόσθετα στοιχεία, όπως μέγιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας, υλικά κατασκευής επιμέρους εξαρτημάτων, barcode, κ.λ.π. μπορεί να 
αναγράφονται σε κατάλληλη μεταλλική πινακίδα, σταθερά στερεωμένη στο σώμα της βάνας, όπου 
θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθμός παραγγελίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

1.3.4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

Ο σύρτης θα είναι κατά τη φόρτωση σε ελαφρά ανοικτή θέση. Τα άκρα κάθε βάνας θα πρέπει να 
καλύπτονται με ειδικές πλαστικές προστατευτικές τάπες ώστε να προστατεύεται ο δίσκος και οι 
δακτύλιοι στεγανότητας. Αν κριθεί απαραίτητο, λόγω δυσμενών συνθηκών μεταφοράς, ο 
κατασκευαστής υποχρεούται να τοποθετήσει τις βάνες σε ξύλινα κιβώτια. 

1.4 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  

Όσον αφορά την ποιότητα όλων των προαναφερόμενων υλικών και την επίπτωση αυτών στην 
ποιότητα του νερού που έρχεται σε επαφή με τα υλικά αυτά, ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει 
πιστοποιητικό καταλληλότητας και εγκρίσεις σύμφωνα με ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω: 
DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ή της KIWA.  

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν δείγμα 
μαζί με την προσφορά τους. Για βάνες διατομής έως Φ300 κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να 
προσκομίσει ένα δείγμα για κάθε αιτούμενη διάμετρο, κάθε αιτούμενη ονομαστική πίεση και κάθε 
αιτούμενο μήκος βανών. Για βάνες διατομής μεγαλύτερης και ίσης με Φ300 δεν είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση δείγματος. 

Τα δείγματα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης, με Δελτίο Αποστολής στο Τμήμα Δοκιμών και 
Παραλαβών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Γραφείο 6, ισόγειο, οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι, τηλ. 210 214 4231 / 210 
214 4084) μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δειγμάτων (Δελτίο Αποστολής), που θα συνοδεύει τα δείγματα 
θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναθέτοντος Φορέα κατά την παραλαβή των δειγμάτων 
και θα υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με την Τεχνική Προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά 
υπογεγραμμένα όσα έγγραφα εκδίδονται από τους ίδιους) τα κάτωθι: 
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• Τεχνική περιγραφή των βανών σύρτου και των υλικών κατασκευής κάθε τμήματός τους. 

• Τεχνικά φυλλάδια (prospectus). 

• Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια με διαστάσεις. 

• Διάγραμμα απώλειας φορτίου (Πίεσης) σε συνάρτηση με την διερχόμενη παροχή ή πίνακα με 
αναλυτικές τιμές για τους συντελεστές απωλειών Ζ για κάθε διάμετρο προσφερόμενης 
δικλείδας. 

• Αριθμό στροφών για το πλήρες άνοιγμα της βάνας κάθε κατηγορίας. 

• Πλήρη περιγραφή της περιοδικής συντήρησης των βανών. 

• Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία: 1) Θα αναγράφεται ο τύπος του κράματος 
κατασκευής των προσφερόμενων βανών. 2) Θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία και ο 
τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής των βανών, καθώς και του χυτηρίου εάν η 
χύτευση γίνεται σε διαφορετικό εργοστάσιο. 3) Θα βεβαιώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη  θα 
διαθέτουν ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον 5 έτη από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 4) Θα αναφέρεται ότι οι βάνες που θα παραδοθούν θα έχουν δοκιμαστεί 
στις προδιαγραφόμενες πιέσεις δοκιμής και σε ποσοστό 100%. Όλα τα αναφερόμενα στην 
υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνονται από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου. 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υποβολή της 
προσφοράς. 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων ειδών. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΕΕΕΣ ότι τα κάτωθι 
Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του συμμετέχοντα προμηθευτή. 

• Πιστοποιητικά, εγκρίσεις και εκθέσεις δοκιμών αναφορικά με την καταλληλότητα των 
προσφερόμενων προϊόντων για χρήση σε δίκτυα πόσιμου ύδατος σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που αναγράφονται στο κεφάλαιο 1.4. Όλα τα πιστοποιητικά που θα υποβληθούν για την 
καταλληλότητα των προσφερόμενων βανών σε δίκτυα πόσιμου νερού θα αναφέρονται 
αποκλειστικά στον συγκεκριμένο τύπο βανών, με τον οποίο τύπο ο υποψήφιος προμηθευτής 
συμμετέχει στον Διαγωνισμό. 

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» 
κατά το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  

Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ γίνονται 
δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του 
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Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, 
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει. 

Πριν την έναρξη των δοκιμών, θα κοινοποιηθεί, από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, 
στους συμμετέχοντες το σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι δοκιμές θα 
εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή και να 
πραγματοποιήσει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο 
εργαστήριο όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται. 

Τα δείγματα θα δοκιμαστούν σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
EN 12266-01 & 02 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-01 & 02. Η πίεση δοκιμής για έλεγχο του σώματος της βάνας 
θα είναι 1,5 φορές μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας για όλα τα μεγέθη. 
Η πίεση δοκιμής για έλεγχο στεγανότητας (SEAT TEST) θα είναι 1,1 φορές μεγαλύτερη της μέγιστης 
επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δε θα πρέπει να εμφανισθεί καμία 
ορατή διαρροή. Η δοκιμή θα γίνει κατά τις δύο φορές λειτουργίας. 

Εφόσον κατά τη διενέργεια της ανωτέρω δοκιμής παρουσιαστεί διαρροή, το δείγμα θα 
απορρίπτεται. 

Επιπρόσθετα της περιγραφόμενης δοκιμής η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα προβαίνει 
σε έλεγχο των κατασκευαστικών σχεδίων και της συμφωνίας τους με τα υποβαλλόμενα δείγματα, 
της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών και των προβλεπομένων κατεργασιών και 
ανοχών καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο έλεγχο κριθεί απαραίτητος. 

Από το σύνολο του προαναφερόμενου ελέγχου (δικαιολογητικά και δοκιμή δείγματος για βάνες έως 
Φ300 και μόνο δικαιολογητικά για βάνες ≥ Φ300) θα προκύψουν οι διαγωνιζόμενοι εκείνοι που 
πληρούν τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις ώστε στη συνέχεια να αναδειχτεί ο μειοδότης. 

Οι έλεγχοι για την Αξιολόγηση των δειγμάτων βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο έλεγχος και η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. A.E. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η οποία θα προβεί στους απαιτούμενους 
εργαστηριακούς ελέγχους και στη συνέχεια θα συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

Η διενέργεια της ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας των δικλείδων θα υλοποιηθεί ως εξής: 

Η Επιτροπή Παραλαβής, κατά την κρίση της, μπορεί να προβεί σε έλεγχο της καταλληλότητας των 
υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των δικλείδων. Ιδιαίτερα ο έλεγχος του 
χυτοσίδηρου, υλικού κατασκευής του σώματος των δικλείδων, δύναται να διενεργείται με τη λήψη 
δειγμάτων.  
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Η λήψη και η διαμόρφωση των δειγμάτων για τον έλεγχο της ποιότητας του χυτοσίδηρου, καθώς 
και οι δοκιμές,  θα γίνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1563. 

Οι έλεγχοι είναι δυνατόν να διενεργούνται σε οποιαδήποτε φάση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό επιθεωρητή. 

Πριν την παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν δοκιμές, είτε στο εργοστάσιο 
κατασκευής των βανών, είτε στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, παρουσία της Επιτροπής 
Παραλαβής, την οποία πρέπει να ειδοποιήσει ο προμηθευτής εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) 
ήμερες νωρίτερα της δοκιμής. 

Οι βάνες θα δοκιμαστούν σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN 
12266-01 & 02 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1074-01 & 02. Η πίεση δοκιμής για έλεγχο του σώματος της βάνας θα 
είναι 1,5 φορές μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας για όλα τα μεγέθη. Η 
πίεση δοκιμής για έλεγχο στεγανότητας (SEAT TEST) θα είναι 1,1 φορές μεγαλύτερη της μέγιστης 
επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δε θα πρέπει να εμφανισθεί καμία 
ορατή διαρροή. Η δοκιμή θα γίνει κατά τις δύο φορές λειτουργίας. 

Το σύνολο των υπό παραλαβή βανών, που κατ’ ελάχιστο θα διενεργηθεί ο προαναφερόμενος 
ποιοτικός έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προσδιορίζεται ως εξής: 

Για διατομή βάνας από Φ50 έως και Φ150 διενεργείται έλεγχος στο 10% του συνόλου των τεμαχίων 
της υπό παραλαβή ποσότητας. Σε περίπτωση αστοχίας σε ποσοστό 20% της ελεγχόμενης ποσότητας 
θα γίνεται επανάληψη των ελέγχων σε νέα ποσότητα που αντιστοιχεί επίσης στο 10% του συνόλου 
της υπό παραλαβή ποσότητας. Σε περίπτωση εκ νέου αστοχίας θα απορρίπτεται όλη η υπό 
παραλαβή ποσότητα. 

Για διατομή βάνας από Φ150 (εξαιρείται η εν λόγω διατομή) έως και Φ300 διενεργείται έλεγχος στο 
20% του συνόλου των τεμαχίων της υπό παραλαβή ποσότητας. Εάν κατά τον έλεγχο αστοχήσει έστω 
και ένα τεμάχιο θα γίνεται επανάληψη του ελέγχου σε νέα ποσότητα, που αντιστοιχεί επίσης στο 
20% της υπό παραλαβή ποσότητας. Σε περίπτωση εκ νέου αστοχίας θα απορρίπτεται όλη η υπό 
παραλαβή ποσότητα. 

Για διατομή βάνας μεγαλύτερης από Φ300 (εξαιρείται η εν λόγω διατομή) διενεργείται έλεγχος στο 
σύνολο των τεμαχίων της υπό παραλαβή ποσότητας. Όσα τεμάχια αστοχήσουν κατά τον έλεγχο θα 
αντικαθίστανται με νέα τεμάχια, τα οποία θα υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με την πιο πάνω 
διαδικασία. 

Σε κάθε παράδοση η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει, περαιτέρω της 
υδραυλικής δοκιμής, έλεγχο ποιότητας, σε ποσοστό έως και 10%, του συνόλου της προμήθειας σε 
τεμάχια της επιλογής της επιτροπής, στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης των υλικών, καθώς και της 
στεγανότητας των βανών σε εργαστήριο της επιλογής της. 

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή. 

Δαπάνες από ενδεχόμενους πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους πέραν των πιο πάνω 
αναφερομένων βαραίνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Οι παραπάνω έλεγχοι και η επιθεώρηση δεν απαλλάσσουν τον κατασκευαστή από την ευθύνη για 
παράδοση των βανών σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

Κάθε παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να συνοδεύεται από: 
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• Πιστοποιητικά δοκιμών – τεστ, από διαπιστευμένο εργαστήριο για συμμόρφωση με τα 
αναφερόμενα στη παρούσα προδιαγραφή πρότυπα. 

• Έγγραφα ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10204 παρ. 2.2. 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ 

Οι βάνες θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας από το εργοστάσιο κατασκευής χρονικής 
διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημέρα παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

 Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα προσκομίζεται από τον Προμηθευτή των βανών. Σε κάθε 
περίπτωση υπεύθυνος έναντι της ΕΥΔΑΠ ΑΕ θα είναι ο προμηθευτής ο οποίος και συμβάλλεται μαζί 
της.  

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης, φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των βανών κατά το 
χρόνο της εγγύησης, η οποία οφείλεται σε τεχνική ή ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να τις αντικαταστήσει με καινούριες ή με δικές του δαπάνες, να 
αποκαταστήσει τη λειτουργία τους. 
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Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αφορά τους παρακάτω κωδικούς CPV: 
 

44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 

 Pipe connectors 

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 

 Various pipe fittings 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης θα τοποθετείται στο άκρο αγωγού πολυαιθυλενίου, για την 
εξασφάλιση της δυνατότητας καμπύλωσης κατά 45˚ ή 90˚. Η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης θα 
χρησιμοποιείται σε δίκτυα πόσιμου νερού.  

Αν περιγράφεται η καμπύλη, ως καμπύλη 63 X 63, τότε η αιτούμενη καμπύλη θα καταλήγει και στα 
δύο άκρα σε ρακόρ Φ63. 

Αν περιγράφεται η καμπύλη, ως καμπύλη 63 Χ 2΄΄, τότε η αιτούμενη καμπύλη θα καταλήγει στο ένα 
άκρο σε ρακόρ Φ63 και στο άλλο άκρο σε αρσενικό σπείρωμα με κανελάζ 2’’ κατά BSP. 

Αν περιγράφεται η καμπύλη, ως καμπύλη 63 Χ 50, τότε η αιτούμενη καμπύλη στο ένα άκρο σε 
ρακόρ Φ63 και στο άλλο άκρο σε φλάντζα Φ50.  

Η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης θα κατασκευάζεται και θα φέρει σημάνσεις σύμφωνα με το DIN 
8076. 

Η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης θα αποτελείται από τα εξής: 

• Κέλυφος  

• Περικόχλιο σύσφιξης 

• Δακτύλιο αγκύρωσης 

• Δακτύλιο ακαμψίας 

• Δακτύλιο παρεμβολής 

• Δακτύλιο στεγανότητας 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

DIN 8076 Pressure pipelines made from thermoplastics materials - Metal and plastics 
compression fittings for polyethylene (PE) pipes - General quality requirements and 
testing; Text in German and English 

DIN 2633 Welding Neck Flanges - Nominal Pressure 16 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164  Χαλκός και κράματα χαλκού - Ράβδοι για μηχανουργικές χρήσεις 
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BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of water 
guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων 
σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 
1: Βουλκανισμένο ελαστικό 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ύδρευση καθώς και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2: Σωλήνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο αγωγός πολυαιθυλενίου, επί του οποίου θα εφαρμοστεί η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης, θα έχει 
τα εξής χαρακτηριστικά:  

1. Ονομαστική διάμετρο 63mm 

2. Η κλάση πίεσης του αγωγού ορίζεται σε 16 atm κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2  

3. Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), MRS10, (minimum 
required strength) 

4. Ο λόγος της ονομαστικής διαμέτρου προς το πάχος του τοιχώματος να είναι ίσος με έντεκα 
(SDR11) 

1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού 
πολυαιθυλενίου μέσω συνδέσμου μηχανικής σύσφιξης (ρακόρ) με τις παρακάτω λειτουργικές 
απαιτήσεις: 

Α. Σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου  

Η σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μηχανικό τρόπο, αποκλειόμενης της 
αυτογενούς συγκόλλησης. Με τη σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση.  

Ειδικότερα: 

Α1. Σε ότι αφορά τη στεγάνωση 

Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού δακτυλίου (o-ring) ελάχιστου πάχους 5mm, ο 
οποίος θα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του 
συνδέσμου. Η στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με απλή διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού 
δακτυλίου χωρίς κατά ανάγκη να απαιτείται σύσφιξη. 

Η διαμόρφωση της επιφάνειας της καμπύλης εσωτερικά στην περιοχή έδρασης του δακτυλίου θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την αυξανόμενη συμπίεση του ελαστικού δακτυλίου επί της εξωτερικής 
επιφάνειας του αγωγού αυξανομένης της πίεσης του νερού ακόμα και στην περίπτωση που 
παρατηρείται μικρή μείωση της εξωτερικής διαμέτρου του αγωγού (φαινόμενο ερπυσμού του 
πολυαιθυλενίου). 

Α2. Σε ότι αφορά την αγκύρωση 
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Η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού 
πολυαιθυλενίου από κατάλληλο υλικό, που θα αποκλείει την αξονική απομάκρυνση του αγωγού 
από αυτήν.  

Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού περιμετρικά.  

Ενδεικτικά αναφέρεται διάταξη, η οποία αποτελείται από δακτύλιο, ο οποίος σφίγγει εξωτερικά το 
σωλήνα. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της διαμέτρου του δακτυλίου 
μέσω κωνικών επιφανειών ολίσθησης μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του δακτυλίου και της 
εσωτερικής επιφάνειας της διάταξης σύσφιξης της καμπύλης μηχανικής σύσφιξης. Στην εσωτερική 
πλευρά του δακτυλίου υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές, οι οποίες διεισδύουν εξωτερικά 
περιμετρικά στον αγωγό του πολυαιθυλενίου. Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να είναι μικρής 
επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της μάζας του αγωγού και όχι απλής 
συμπίεσής του. Το βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην 
απομειώνεται συνολικά η αντοχή του αγωγού. 

Δακτύλιος παρεμβολής 

Η διαδικασία σύσφιξης του συνδέσμου για την επίτευξη αγκύρωσης δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
λειτουργία του ελαστικού δακτυλίου (παρεμβολή ορειχάλκινου δακτυλίου μεταξύ o-ring και 
δακτυλίου αγκύρωσης). 

Α3. Δακτύλιος Ακαμψίας  

Το πολυαιθυλένιο ως θερμοπλαστικό υλικό σε καθεστώς παραμένουσας τάσης μεταβάλλει τις 
διαστάσεις του (φαινόμενο ερπυσμού). 

Επειδή τόσο η διάταξη στεγάνωσης όσο και η διάταξη αγκύρωσης επιβάλλουν τελικά στον αγωγό 
του πολυαιθυλενίου περιφερειακές θλιπτικές τάσεις αναμένεται μείωση της διατομής του αγωγού. 
Όπως προαναφέρθηκε, ο δακτύλιος στεγανότητας θα πρέπει να επιτυγχάνει στεγάνωση ακόμα και 
στην περίπτωση της μείωσης της διαμέτρου. Επίσης, η διάταξη αγκύρωσης που προαναφέρθηκε, 
παραμένει ισχυρή ακόμα και στην περίπτωση της μείωσης της διαμέτρου, αφού οι περιφερειακές 
εσωτερικές προεξοχές του δακτυλίου αγκύρωσης διεισδύουν εντός της μάζας του αγωγού. 

Παρά τα παραπάνω για τον αποκλεισμό της μείωσης της διαμέτρου του αγωγού εξαιτίας του 
φαινόμενου ερπυσμού του πολυαιθυλενίου, η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης θα διαθέτει δακτύλιο 
ακαμψίας, ο οποίος θα τοποθετείται εσωτερικά στο άκρο του αγωγού. 

Οι διαστάσεις του δακτυλίου ακαμψίας θα είναι: 

Μήκος: όσο το μήκος επιρροής της σύσφιξης του αγωγού και πάντως όχι μικρότερο της 
ονομαστικής διαμέτρου. 

Εξωτερική διάμετρος: όση η ελάχιστη αποδεκτή εσωτερική διάμετρος του αγωγού δηλαδή 50,8mm. 

Ενδεικτικό πάχος τοιχώματος δακτυλίου: 1mm. 

Ο δακτύλιος ακαμψίας στο ένα άκρο του θα έχει μικρή διεύρυνση της διατομής του της τάξης του 1 
mm, ώστε να συγκρατείται στο άκρο του σωλήνα και να αποκλείεται η περαιτέρω διείσδυση στο 
εσωτερικό του αγωγού. 

Β. Καμπύλη 

Η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης θα προσφέρει τη δυνατότητα καμπύλωσης κατά 45° ή 90° ανάλογα 
με τον αιτούμενο τύπο. Για κατασκευαστικούς λόγους, το ελάχιστο πάχος ορείχαλκου σε όλα τα 
μέρη του εξαρτήματος δεν θα είναι μικρότερο από 4,0mm. 
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Η ελάχιστη αποδεκτή υδραυλική διατομή που θα εξασφαλίζεται σε όλο το μήκος του συνδέσμου 
δεν θα είναι μικρότερη από 47,5mm. 

Γ. Εξάρμωση 

Η καμπύλη μηχανικής σύσφιξης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα 
πρέπει να γίνεται χωρίς να καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με 
την ίδια ευκολία και αξιοπιστία. 

Δ. Ευκολία Σύνδεσης 

Η σύνδεση θα πρέπει να είναι απλή χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός και εξειδίκευση. 

Συγκεκριμένα, η σύνδεση του σωλήνα εντός του συνδέσμου μηχανικής σύσφιξης θα πρέπει να 
γίνεται με απλή ώθηση εντός του συνδέσμου χωρίς κατά ανάγκη να απαιτείται η 
αποσυναρμολόγηση του συνδέσμου. Αποδεκτή είναι και η διάταξη push-fit, όπου και η διαδικασία 
αγκύρωσης πέρα της στεγάνωσης εξασφαλίζεται με την απλή ώθηση του σωλήνα χωρίς επιπλέον 
σύσφιξη.  

Ε. Σπείρωμα 2’’ (εφόσον απαιτείται) 

Ο σύνδεσμος (καμπύλη) στο άκρο του θα καταλήγει σε σπείρωμα αρσενικό 2’’ κατά BSP με κανελάζ. 

ΣΤ. Φλάντζα (εφόσον απαιτείται) 

Ο σύνδεσμος στο άκρο του θα καταλήγει σε φλάντζα ορειχάλκινη (CW617N) Φ50 κατά DIN 2633 
PN16 ως προς την διάτρηση των οπών και τα κέντρα. Κατ’ εξαίρεση το ελάχιστο πάχος της φλάντζας 
δύναται να είναι μικρότερου πάχους από το πρότυπο και πάντως όχι μικρότερο των 13mm. 

1.5 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κέλυφος- Περικόχλιο Σύσφιξης  

Το υλικό κατασκευής του συνδέσμου πρέπει να είναι ορείχαλκος τύπου CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12164). 

Δακτύλιος Αγκύρωσης  

Ορείχαλκος τύπου CW614N ή CW617N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164) ή ανοξείδωτος χάλυβας ή 
θερμοπλαστικό υλικό κατάλληλης αντοχής χωρίς φαινόμενα γήρανσης, π.χ. ακετάλη. 

Δακτύλιος Ακαμψίας 

Ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος τύπου CW617N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164). 

Δακτύλιος Παρεμβολής 

Ορείχαλκος τύπου CW614N ή CW617N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164). 

Δακτύλιος Στεγανότητας 

Αντιβακτηριδιακό EPDM υψηλής αντοχής κατάλληλο για πόσιμο νερό σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 681-1 ή NBR συνοδευόμενο από πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. 

1.5.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 
Κάθε σύνδεσμος (καμπύλη) θα είναι συναρμολογημένος χωρίς να πιέζεται ο ελαστικός δακτύλιος 
(απλή συναρμολόγηση, όχι σύσφιξη). 
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Ο σύνδεσμος (καμπύλη) μαζί με τον αντίστοιχο δακτύλιο ακαμψίας θα είναι τοποθετημένος μέσα 
σε πλαστική, διάφανη, κλειστή συσκευασία. 

Το σύνολο των συνδέσμων (καμπύλες) θα παραδοθεί σε χαρτοκιβώτια, μέγιστου βάρους 20 κιλών 
έκαστο, τοποθετημένα σε ευρωπαλέτα και δεμένα με νάυλον και πλαστικό τσέρκι. Το μέγιστο 
βάρος της παλέτας θα είναι 1tn και το μέγιστο ύψος 1m. 

1.6 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Η καταλληλότητα του κράματος θα τεκμηριώνεται από τον προμηθευτή με την υπεύθυνη δήλωση - 
βεβαίωση της ανάλυσης του κράματος των εξαρτημάτων των συνδέσμων, που να πιστοποιεί την 
περιεκτικότητα του κράματος σε μέταλλα, σύμφωνα με τις δηλωθείσες προδιαγραφές (CW617Ν). 

Όσον αφορά την ποιότητα όλων των ελαστικών δακτυλίων και λοιπών μη μεταλλικών υλικών και 
την επίπτωση αυτών στην ποιότητα του νερού που έρχεται σε επαφή με τα υλικά αυτά, ο 
προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και εγκρίσεις σύμφωνα με ένα 
τουλάχιστον από τα παρακάτω: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, DGS/VS4, WRAS BS 6920, 
ANSI/NSF 61 ή της KIWA. Εναλλακτικά, ο προμηθευτής μπορεί να λάβει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας και έγκριση από την ΕΒΕΤΑΜ σύμφωνα με μια από τις παραπάνω οδηγίες. 

1.7 ΣΧΕΔΙΑ 

Περιλαμβάνονται σχέδια που συνοδεύουν την Τεχνική Προδιαγραφή. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, καταθέσουν δείγμα μαζί με την προσφορά τους. 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε αιτούμενη διάμετρο. 

Τα δείγματα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης, με Δελτίο Αποστολής στο Τμήμα Δοκιμών και 
Παραλαβών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Γραφείο 6, ισόγειο, οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι, τηλ. 210 214 4231 / 210 
214 4084) μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δειγμάτων (Δελτίο Αποστολής), που θα συνοδεύει τα δείγματα 
θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναθέτοντος Φορέα κατά την παραλαβή των δειγμάτων 
και θα υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με την Τεχνική Προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά 
υπογεγραμμένα όσα έγγραφα εκδίδονται από τους ίδιους) τα κάτωθι: 

• Πλήρη τεχνική περιγραφή των καμπυλών μηχανικής σύσφιξης και των υλικών κατασκευής 
κάθε τμήματός τους. 
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• Πλήρες κατασκευαστικό σχέδιο με διαστάσεις. 

• Υπεύθυνη Δήλωση – Βεβαίωση του διαγωνιζόμενου, που να αναγράφει τον τύπο του 
κράματος ορείχαλκου κατασκευής των προσφερόμενων συνδέσμων και θα αναφέρονται με 
σαφήνεια τα στοιχεία και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής. 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υποβολή της 
προσφοράς. 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΕΕΕΣ ότι τα κάτωθι 
Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του συμμετέχοντα διαγωνιζόμενου. 

• Πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό των ελαστικών δακτυλίων και 
λοιπών μη μεταλλικών υλικών κατασκευής των καμπυλών μηχανικής σύσφιξης. 

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» 
κατά το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ 
γίνονται δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη 
γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει.  

Πριν την έναρξη των δοκιμών, θα κοινοποιηθεί, από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, 
στους συμμετέχοντες το σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι δοκιμές θα 
εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 
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Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή και να 
πραγματοποιήσει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο 
εργαστήριο όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται. 

Οι καμπύλες μηχανικής σύσφιξης θα δοκιμασθούν σε πίεση 25 (bar) ατμοσφαιρών, για τον έλεγχο 
στεγανότητας του δακτυλίου (o-ring) καθώς και σε εφαρμογή δύναμης εξόλκευσης 981Νt και 
στρέψης 98,1Νtm, για τον έλεγχο αντοχής - αγκύρωσης των συνδέσμων επί των αγωγών. 

Εάν κατά τη διενέργεια της ανωτέρω δοκιμής παρουσιαστεί διαρροή, έστω και «δάκρυσμα», το 
δείγμα θα απορρίπτεται. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης του κράματος σε εργαστήριο της 
επιλογής της. 

Οι έλεγχοι για την Αξιολόγηση των δειγμάτων βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο έλεγχος και η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η οποία θα παρακολουθεί τη διαδικασία παραγωγής 
της εκάστοτε παραγγελίας και τους απαιτούμενους εργαστηριακούς ελέγχους και θα συντάσσει το 
σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.  

Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό επιθεωρητή. 

Πριν την παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν δοκιμές, είτε στο εργοστάσιο 
κατασκευής των συνδέσμων, είτε στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο επιλογής 
της επιτροπής, είτε στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής, την 
οποία πρέπει να ειδοποιήσει ο προμηθευτής εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ήμερες νωρίτερα 
της δοκιμής. 

Για την ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το 
δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο σε ποσοστό έως και 3% (ελεγχόμενη ποσότητα) σε δείγματα 
τυχαίας επιλογής που θα επιλέξει από την υπό παραλαβή ποσότητα.  

Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει οπτικό, διαστασιολογικό έλεγχο του συνδέσμου (καμπύλη), 
δοκιμή σε πίεση 25 (bar) ατμοσφαιρών, για τον έλεγχο στεγανότητας του δακτυλίου (o-ring) καθώς 
και σε εφαρμογή δύναμης εξόλκευσης 981Νt και στρέψης 98,1Νtm, για τον έλεγχο αντοχής - 
αγκύρωσης των συνδέσμων επί των αγωγών. 

Σε περίπτωση αστοχίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του  3% της ελεγχόμενης ποσότητας, θα 
ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής, θα αντικαθίσταται όλη η τμηματική παραλαβή με ευθύνη 
και δαπάνη του και θα διενεργείται εκ νέου δοκιμή σε νέα δείγματα (νέα ελεγχόμενη ποσότητα) σε 
ποσοστό έως και  3% της υπό παραλαβής ποσότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία μετά και από 
τον επαναληπτικό έλεγχο, τα έξοδα του οποίου βαρύνουν τον Προμηθευτή, διαπιστωθεί εκ νέου 
αστοχία έστω και ενός τεμαχίου της νέας ελεγχόμενης ποσότητας θα απορρίπτεται όλη η υπό 
παραλαβή ποσότητα και ο Προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος για το ανεκτέλεστο της 
σύμβασης. Σε περίπτωση επίσης που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει 
δεκαδικός αριθμός τότε αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο (για 
παράδειγμα το 2,4 γίνεται 2 ενώ το μεγαλύτερο ίσο του 2,5 γίνεται 3). Διευκρινίζεται ότι εφόσον τα 
ανωτέρω ποσοστά προσδιορίζονται αριθμητικά ως μικρότερα της μονάδας, λογίζεται η μονάδα 
(τεμ. 1) ως ελάχιστος αριθμός. Ως αστοχία νοείται η μη συμμόρφωση με τα πρότυπα, η ελάχιστη 
διαρροή ή έστω το «δάκρυσμά» τους. 
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Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή. 

Δαπάνες από ενδεχόμενους πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους πέραν των πιο πάνω 
αναφερομένων βαραίνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης του κράματος σε εργαστήριο της 
επιλογής της. 

Επιπρόσθετα απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των προσφερομένων ειδών, είναι η 
προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηρίου, με την αναλυτική χημική ανάλυση του κράματος του 
ορείχαλκου που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της παραληφθείσας ποσότητας. Η σύσταση 
του κράματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνεί με τα αναφερόμενα στην τεχνική 
περιγραφή. 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα  διαθέτουν  εγγύηση καλής λειτουργίας από τον  προμηθευτή χρονικής 
διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής τους από την 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα προσκομίζεται από τον Προμηθευτή των 
εξαρτημάτων και δύναται να έχει εκδοθεί είτε από τον προμηθευτή είτε από τον κατασκευαστή των 
εξαρτημάτων. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος έναντι της ΕΥΔΑΠ θα είναι ο προμηθευτής ο οποίος 
και συμβάλλεται μαζί της. 

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των εξαρτημάτων κατά 
το χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα, όπου αυτά βρίσκονται τοποθετημένα, με 
καινούργια ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους. 
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 DN 18Χ3/4΄΄ 
 DN 22Χ3/4΄΄ 
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 DN 32Χ1΄΄ 
 DN 63Χ50  
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Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αφορά τους παρακάτω κωδικούς CPV: 
 

44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 
 Pipe connectors 

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 

 Various pipe fittings 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης θα τοποθετείται στο άκρο αγωγού πολυαιθυλενίου για την 
εξασφάλιση της δυνατότητας σύνδεσης με σπείρωμα θηλυκό ή αρσενικό κατά BSP ανάλογα με την 
ζήτηση (με επεξεργασία κανελάζ στην περίπτωση αρσενικού σπειρώματος) και θα χρησιμοποιείται 
σε δίκτυα πόσιμου νερού. Ο σύνδεσμος θα κατασκευάζεται σύμφωνα με το DΙΝ 8076 και θα φέρει 
σήμανση σύμφωνα με την παρ. 1.5. Όσον αφορά στο σπείρωμα αυτό θα είναι σύμφωνα με το ΕΝ 
10226-1 (πίνακας 1).  

Ο σύνδεσμος θα αποτελείται από τα εξής: 

• Κέλυφος 

• Περικόχλιο σύσφιξης 

• Δακτύλιος αγκύρωσης 

• Δακτύλιος ακαμψίας 

• Δακτύλιος παρεμβολής 

• Δακτύλιος στεγανότητας 

• Δακτύλιος στεγανότητας για την αποφυγή διάβρωσης του αλουμινίου (αφορά μόνο στα ρακόρ 
DN25X3/4).   

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

DIN 8076 Pressure pipelines made from thermoplastics materials - Metal and plastics 
compression fittings for polyethylene (PE) pipes - General quality requirements and 
testing; Text in German and English 

DIN 2633 Welding Neck Flanges - Nominal Pressure 16 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12164  Χαλκός και κράματα χαλκού - Ράβδοι για μηχανουργικές χρήσεις 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12165 Χαλκός και κράματα χαλκού – Ράβδοι κατεργασμένοι ή μη για σφυρηλασία 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1982 Χαλκός και κράματα χαλκού – Χελώνες και χυτά τεμάχια 
ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα σωλήνων όπου οι ενώσεις στεγανοποίησης της πίεσης είναι 

κατασκευασμένες επί των σπειρωμάτων - Μέρος 1: Κωνικά εξωτερικά σπειρώματα 
και παράλληλα εσωτερικά σπειρώματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12449 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Κυκλικοί σωλήνες άνευ ραφής για γενικές χρήσεις 
BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of water 

guidance notes 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων 
σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 
1: Βουλκανισμένο ελαστικό 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ύδρευση καθώς και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2: Σωλήνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 
Ε3 

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων 

ΕΛΟΤ EN ISO 14001 Ε3 Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης - Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση 
του 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΓΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 

Ο αγωγός πολυαιθυλενίου, επί του οποίου θα εφαρμοστεί το ρακόρ μηχανικής σύσφιξης, θα έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

1. Ονομαστική διάμετρο ανάλογα με τη ζήτηση. 

2. Η κλάση πίεσης του αγωγού ορίζεται σε 16 ΑΤΜ κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2. 

3. Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), PE100, SDR11. 

1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ο σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης θα πρέπει από την μία πλευρά να συνδέεται επί του αγωγού 
πολυαιθυλενίου μέσω συνδέσμου μηχανικής σύσφιξης (ρακόρ) με τις παρακάτω λειτουργικές 
απαιτήσεις: 

Α.  Σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου  

Η σύνδεση επί του αγωγού πολυαιθυλενίου θα γίνεται με μηχανικό τρόπο, αποκλειόμενης της 
αυτογενούς συγκόλλησης. Με τη σύνδεση πρέπει να εξασφαλίζονται η στεγάνωση και η αγκύρωση. 

Ειδικότερα: 

Α1. Σε ότι αφορά τη στεγάνωση 

Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται μέσω ελαστικού δακτυλίου (o-ring) ελάχιστου πάχους 1,4mm για 
το Φ15, 2mm για το Φ18 και για το Φ22, 3mm για το Φ25 και 4 mm για το Φ28 και το Φ32, ο οποίος 
θα εφάπτεται εξωτερικά περιφερειακά του αγωγού και εσωτερικά περιφερειακά του συνδέσμου. Η 
στεγανότητα θα επιτυγχάνεται με απλή διείσδυση του αγωγού εντός του ελαστικού δακτυλίου χωρίς 
κατά ανάγκη να απαιτείται σύσφιξη. 

Η διαμόρφωση της επιφάνειας του συνδέσμου εσωτερικά στην περιοχή έδρασης του δακτυλίου θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την αυξανόμενη συμπίεση του ελαστικού δακτυλίου επί της εξωτερικής 
επιφάνειας του αγωγού αυξανομένης της πίεσης του νερού ακόμα και στην περίπτωση που 
παρατηρείται μικρή μείωση της εξωτερικής διαμέτρου του αγωγού (φαινόμενο ερπυσμού του 
πολυαιθυλενίου). 

Αποκλειστικά και μόνο για τα ρακόρ DN25X3/4 επιπρόσθετα των ανωτέρω για τη στεγάνωση θα 
χρησιμοποιείται ελαστικός δακτύλιος από NR + SBR (Natural Rubber+ Styrene Butadiene Rubber) για 
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την αποφυγή διάβρωσης - διόγκωσης του αλουμινίου του πολυστρωματικού σωλήνα οι διαστάσεις 
του οποίου αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο.  

Α2. Σε ότι αφορά την αγκύρωση  

Το ρακόρ μηχανικής σύσφιξης θα πρέπει να διαθέτει διάταξη αγκύρωσης του αγωγού 
πολυαιθυλενίου από κατάλληλο υλικό, που θα αποκλείει την αξονική απομάκρυνση του αγωγού από 
αυτήν. 

Η αγκύρωση θα επιτυγχάνεται με σύσφιξη επί της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού περιμετρικά. 

Ενδεικτικά αναφέρεται διάταξη, η οποία αποτελείται από ορειχάλκινο δακτύλιο, ο οποίος σφίγγει 
εξωτερικά το σωλήνα. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με την εξαναγκασμένη μείωση της διαμέτρου του 
δακτυλίου μέσω κωνικών επιφανειών ολίσθησης μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του δακτυλίου 
και της εσωτερικής επιφάνειας της διάταξης σύσφιξης του συνδέσμου μηχανικής σύσφιξης. Στην 
εσωτερική πλευρά του δακτυλίου υπάρχουν περιφερειακές προεξοχές, οι οποίες διεισδύουν 
εξωτερικά περιμετρικά στον αγωγό του πολυαιθυλενίου. Οι προεξοχές αυτές θα πρέπει να είναι 
μικρής επιφάνειας, ώστε να επιτυγχάνεται η διείσδυση εντός της μάζας του αγωγού και όχι απλής 
συμπίεσής του. Το βάθος των προεξοχών αυτών θα πρέπει να είναι μικρό, ώστε να μην απομειώνεται 
συνολικά η αντοχή του αγωγού. 

Δακτύλιος παρεμβολής 

Η διαδικασία σύσφιξης του συνδέσμου για την επίτευξη αγκύρωσης δεν πρέπει να επηρεάζει τη 
λειτουργία του ελαστικού δακτυλίου (παρεμβολή ορειχάλκινου δακτυλίου, μεταξύ o-ring και 
δακτυλίου αγκύρωσης). 

Α3. Δακτύλιος Ακαμψίας  

Το πολυαιθυλένιο ως θερμοπλαστικό υλικό σε καθεστώς παραμένουσας τάσης μεταβάλλει τις 
διαστάσεις του (φαινόμενο ερπυσμού). 

Επειδή τόσο η διάταξη στεγάνωσης όσο και η διάταξη αγκύρωσης επιβάλλουν τελικά στον αγωγό του 
πολυαιθυλενίου περιφερειακές θλιπτικές τάσεις αναμένεται μείωση της διατομής του αγωγού. Όπως 
προαναφέρθηκε, ο δακτύλιος στεγανότητας θα πρέπει να επιτυγχάνει στεγάνωση ακόμα και στην 
περίπτωση της μείωσης της διαμέτρου. Επίσης, η διάταξη αγκύρωσης που προαναφέρθηκε, 
παραμένει ισχυρή ακόμα και στην περίπτωση της μείωσης της διαμέτρου, αφού οι περιφερειακές 
εσωτερικές προεξοχές του δακτυλίου αγκύρωσης διεισδύουν εντός της μάζας του αγωγού. 

Παρά τα παραπάνω για τον αποκλεισμό της μείωσης της διαμέτρου του αγωγού εξαιτίας του 
φαινόμενου ερπυσμού του πολυαιθυλενίου, ο σύνδεσμος μηχανικής σύσφιξης θα διαθέτει δακτύλιο 
ακαμψίας, ο οποίος θα τοποθετείται εσωτερικά στο άκρο του αγωγού. 

Οι διαστάσεις του δακτυλίου ακαμψίας θα είναι: 

Μήκος: όσο το μήκος επιρροής της σύσφιξης του αγωγού και όχι μικρότερο της ονομαστικής 
εξωτερικής διαμέτρου. 

Εξωτερική διάμετρος: όση η μέση ονομαστική εσωτερική διάμετρος του αγωγού. 

Επιπλέον, για τους δακτυλίους ακαμψίας Φ25,Φ32 & Φ63 ισχύει το σχέδιο της σελ. 12.  

Ενδεικτικό πάχος τοιχώματος δακτυλίου: 1mm. 

Ο δακτύλιος ακαμψίας στο ένα άκρο του θα έχει μικρή διεύρυνση της διατομής του της τάξης του 1 
mm, ώστε να συγκρατείται στο άκρο του σωλήνα και να αποκλείεται η περαιτέρω διείσδυση στο 
εσωτερικό του αγωγού. 
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Β. Εξάρμωση  

Το ρακόρ μηχανικής σύσφιξης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εξάρμωσης. Η εξάρμωση θα πρέπει 
να γίνεται χωρίς να καταστρέφεται ο σωλήνας ή ο σύνδεσμος και να επαναλαμβάνεται με την ίδια 
ευκολία και αξιοπιστία. 

Γ.  Ευκολία Σύνδεσης  

Η σύνδεση θα πρέπει να είναι απλή χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός και εξειδίκευση.  

Συγκεκριμένα, η σύνδεση του σωλήνα εντός του συνδέσμου μηχανικής σύσφιξης θα πρέπει να 
γίνεται με απλή ώθηση εντός του συνδέσμου χωρίς κατά ανάγκη να απαιτείται η αποσυναρμολόγηση 
του συνδέσμου. Αποδεκτή είναι και η διάταξη push-fit, όπου και η διαδικασία αγκύρωσης πέρα της 
στεγάνωσης εξασφαλίζεται με την απλή ώθηση του σωλήνα χωρίς επιπλέον σύσφιξη. 

Δ. Σπείρωμα  

Ο σύνδεσμος στο άκρο του θα καταλήγει σε σπείρωμα θηλυκό ή αρσενικό διάστασης ανάλογα με την 
ζήτηση. Το αρσενικό σπείρωμα θα είναι με κανελάζ  και γενικά τα σπειρώματα θα συμφωνούν με το 
ΕΝ 10226-1 (πίνακας 1). 

Ε. Φλάντζα (εφόσον απαιτείται) 

Ο σύνδεσμος στο άκρο του θα καταλήγει σε φλάντζα ορειχάλκινη (CW617Ν) Φ50 κατά DIN 2633 PN16 
ως προς την διάτρηση των οπών και τα κέντρα. Κατ’ εξαίρεση το ελάχιστο πάχος της φλάντζας 
δύναται να είναι μικρότερου πάχους από το πρότυπο και όχι μικρότερο των 13 mm.  

ΣΤ.  Ελάχιστα Βάρη & Ελάχιστες Διαστάσεις 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣ 

DN 15X1/2΄΄  
ΑΡΣ. 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣ 

DN 15X1/2΄΄  
ΘΗΛ. 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.    
DN 18X1/2΄΄ 

ΑΡΣ. 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.    
DN 18X1/2΄΄ 

ΘΗΛ. 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.    
DN 18X3/4΄΄ 

ΑΡΣ. 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.    
DN 18X3/4΄΄ 

ΘΗΛ. 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ 
25 gr 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ 
25 gr 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ  
35 gr 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ  
35 gr 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ  
35 gr 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ  
35 gr 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΩΜΑ        
35gr 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΩΜΑ        
50 gr 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΩΜΑ         
65 gr 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΩΜΑ         
70 gr 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΩΜΑ         
70 gr 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΩΜΑ          
75 gr 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ    

32 mm 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ    

30 mm 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ    

32 mm 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ    

30 mm 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ    

33 mm 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ    

30 mm 
 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. 
DN 25X3/4΄΄ 

ΑΡΣ. 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. 
DN 22X3/4΄΄ 

ΑΡΣ. 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. 
DN 32X3/4΄΄ 

ΑΡΣ. 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.    
DN 32X1΄΄ 

ΑΡΣ. 

ΡΑΚΟΡ 
ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.   
DN 63X2΄΄ 

ΑΡΣ. 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ  
40 gr 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ  
40 gr 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ  
75 gr 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ    
75 gr 

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ  
280gr 

ΚΥΡΙΟΣ      
ΣΩΜΑ            
80 gr 

ΚΥΡΙΟΣ      
ΣΩΜΑ            
75gr 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΩΜΑ              
130 gr 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΩΜΑ               
135 gr 

ΚΥΡΙΟΣ 
ΣΩΜΑ                 
440 gr 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ    

35 mm 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ    

33 mm 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ       

45 mm 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ         

45 mm 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΩΜΑΤΟΣ     

63 mm 
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1.5 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Κέλυφος- Περικόχλιο Σύσφιξης  
Το υλικό κατασκευής του συνδέσμου πρέπει να είναι ορείχαλκος τύπου CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12164 & ΕΛΟΤ EN 12165 ), είτε κράματος CB 770s (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1982). 

Δακτύλιος Αγκύρωσης  
Ορείχαλκος τύπου CW614N ή CW617N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164 & ΕΛΟΤ EN 12165 ) ή ανοξείδωτος 
χάλυβας ποιότητας 304 ή θερμοπλαστικό υλικό κατάλληλης αντοχής χωρίς φαινόμενα γήρανσης, π.χ. 
ακετάλη.  

Δακτύλιος Ακαμψίας  
Ανοξείδωτος χάλυβας ποιότητας 304 ή ορείχαλκος τύπου CW617N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164 & ΕΛΟΤ EN 
12165 ) ή ορείχαλκος τύπου CW508L (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12449). 

Δακτύλιος Παρεμβολής  
Ορείχαλκος τύπου CW614N ή CW617N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164 & ΕΛΟΤ EN 12165 ). 

Δακτύλιος Στεγανότητας (Ο-ring), 
EPDM υψηλής αντοχής κατάλληλο για πόσιμο νερό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 681-1 ή NBR 
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό.  

Δακτύλιος στεγανότητας για την αποφυγή διάβρωσης του αλουμινίου, (αφορά μόνο στα ρακόρ 
DN25X3/4) 

Ελαστικό SBR+NR υψηλής αντοχής, κατάλληλο για πόσιμο νερό, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
681-1 συνοδευόμενο από πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό. 

Σε όλα τα ρακόρ θα υπάρχει μόνιμη σήμανση (χυτή ή ανάγλυφη) της ονομαστικής διαμέτρου τους 
(π.χ. 25Χ3/4’’) και το σήμα/όνομα του κατασκευαστή των ρακόρ.  

 

1.5.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 
Κάθε σύνδεσμος θα είναι συναρμολογημένος χωρίς να πιέζεται ο ελαστικός δακτύλιος (απλή 
συναρμολόγηση, όχι σύσφιξη).  

Ο σύνδεσμος μαζί με τον αντίστοιχο δακτύλιο ακαμψίας θα είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστική, 
διάφανη, κλειστή συσκευασία. 

Το σύνολο των συνδέσμων θα παραδοθεί σε χαρτοκιβώτια, μέγιστου βάρους 20 κιλών έκαστο, 
τοποθετημένα σε ευρωπαλέτα διαστάσεων 1,20 Χ 0,80μ και δεμένα με νάυλον και πλαστικό τσέρκι. 
Το μέγιστο βάρος της παλέτας θα είναι 1tn και το μέγιστο ύψος 1m. 

1.6 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Η καταλληλότητα του κράματος θα τεκμηριώνεται από τον προμηθευτή με την υπεύθυνη δήλωση - 
βεβαίωση της ανάλυσης του κράματος των εξαρτημάτων των συνδέσμων, που να πιστοποιεί την 
περιεκτικότητα του κράματος σε μέταλλα, σύμφωνα με τις δηλωθείσες προδιαγραφές. 



 
 

 Τ.Π. 509.02 
 

509_02_v0014_ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
22 Ιουλίου 2020  Σελίδα 8 

Όσον αφορά την ποιότητα όλων των ελαστικών δακτυλίων και λοιπών μη μεταλλικών υλικών και την 
επίπτωση αυτών στην ποιότητα του νερού που έρχεται σε επαφή με τα υλικά αυτά, o διαγωνιζόμενος 
πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και εγκρίσεις σύμφωνα με ένα τουλάχιστον από 
τα παρακάτω: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61, της 
KIWA ή της ACCREDIA. Εναλλακτικά, ο διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας και έγκριση από την ΕΒΕΤΑΜ σύμφωνα με μια από τις παραπάνω οδηγίες είτε από 
ελληνικό ιδιωτικό εργαστήριο πιστοποίησης αρκεί να έχει από τον Ε.ΣΥ.Δ. Πιστοποιητικό 
Διαπίστευσης κατά  ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025. 

1.7 ΣΧΕΔΙΑ 

Στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή περιλαμβάνονται ενδεικτικά σχέδια που τη συνοδεύουν. Τα 
προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1.4 & 1.5 δύναται δε 
να διαφοροποιούνται σχηματικά με τα προσαρτημένα στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή σχέδια, 
τα οποία αποτελούν ενδεικτικά σχέδια της κατασκευής του υπό προμήθεια προϊόντος.  

2  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν δείγμα μαζί με την προσφορά τους. 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε αιτούμενη διάμετρο. 

Τα δείγματα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης, με Δελτίο Αποστολής στο Τμήμα Δοκιμών και 
Παραλαβών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Γραφείο 6, ισόγειο, οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι, τηλ. 210 214 4231 / 210 
214 4084) μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δειγμάτων (Δελτίο Αποστολής), που θα συνοδεύει τα δείγματα 
θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναθέτοντος Φορέα κατά την παραλαβή των δειγμάτων 
και στη συνέχεια η υπογεγραμμένη φωτοτυπία θα υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε 
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή και θα επισυνάπτεται στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Υποβολή Δείγματος, το αργότερο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής και κατάθεσης προσφορών αντίστοιχα. Για την κατάθεση – χειρισμό των 
δειγμάτων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/16. 

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους στα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά υπογεγραμμένα) τα κάτωθι:  

• Πλήρη τεχνική περιγραφή των ρακόρ μηχανικής σύσφιξης και των υλικών κατασκευής κάθε 
τμήματός τους. 

• Πλήρες κατασκευαστικό σχέδιο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης με διαστάσεις. 

• Υπεύθυνη Δήλωση – Βεβαίωση του διαγωνιζόμενου, που να αναγράφει τον τύπο του κράματος 
ορείχαλκου κατασκευής των προσφερόμενων συνδέσμων και θα αναφέρονται με σαφήνεια τα 
στοιχεία και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής. 
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• Βεβαίωση εγγύησης καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών. Η βεβαίωση εγγύησης καλής λειτουργίας δύναται να έχει εκδοθεί είτε από τον 
προμηθευτή είτε από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος 
έναντι της ΕΥΔΑΠ θα είναι ο προμηθευτής ο οποίος και συμβάλλεται μαζί της. 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ταυτόχρονα με την υποβολή 
της προσφοράς. 

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

• Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης κατά ISO 14001 είτε του εργοστασίου 
κατασκευής είτε του προμηθευτή. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα ότι τα 
κάτωθι Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του συμμετέχοντα διαγωνιζόμενου. 

• Πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό των ελαστικών δακτυλίων και 
λοιπών υλικών κατασκευής των ρακόρ μηχανικής σύσφιξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη 
παρ. 1.6. 

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» 
κατά το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ γίνονται 
δεκτά  μόνο στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του 
Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, 
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει. 

Πριν την έναρξη των δοκιμών, θα κοινοποιηθεί, από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, 
στους συμμετέχοντες το σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι δοκιμές θα 
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εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή και να 
πραγματοποιήσει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο εργαστήριο 
όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει οπτικό, διαστασιολογικό έλεγχο του συνδέσμου, δοκιμή σε πίεση 25 (bar) 
ατμοσφαιρών, για τον έλεγχο στεγανότητας του δακτυλίου (o-ring) και ταυτόχρονα σε εφαρμογή 
δύναμης εξόλκευσης 981Νm (100 κιλά) και εφαρμογή κατακόρυφου φορτίου 98,1N (10 κιλά) στο 
μέσο της διάταξης επί της σωλήνας , για τον έλεγχο αντοχής - αγκύρωσης των συνδέσμων επί των 
αγωγών. 

Εφόσον κατά την διενέργεια της ανωτέρω δοκιμής παρουσιαστεί διαρροή, έστω και «δάκρυσμα», το 
δείγμα θα απορρίπτεται. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης του κράματος σε εργαστήριο της 
επιλογής της. 

Οι έλεγχοι για την Αξιολόγηση των δειγμάτων βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο έλεγχος και η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που η 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η οποία θα παρακολουθεί τη διαδικασία παραγωγής της 
εκάστοτε παραγγελίας και τους απαιτούμενους εργαστηριακούς ελέγχους και στη συνέχεια θα 
συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

Η διενέργεια της ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας των συνδέσμων θα υλοποιηθεί ως εξής: 

Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό επιθεωρητή. 

Πριν την παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθούν δοκιμές, είτε στο εργοστάσιο κατασκευής, 
είτε στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο επιλογής της επιτροπής, παρουσία της 
Επιτροπής Παραλαβής, την οποία πρέπει να ειδοποιήσει ο προμηθευτής εγγράφως, τουλάχιστον 
δέκα (10) ήμερες νωρίτερα της δοκιμής. 

Για την ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το 
δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο σε ποσοστό έως και 3% (ελεγχόμενη ποσότητα) σε δείγματα τυχαίας 
επιλογής που θα επιλέξει από την υπό παραλαβή ποσότητα. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο δικής της επιλογής, είτε στις εγκαταστάσεις της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει οπτικό, διαστασιολογικό έλεγχο του συνδέσμου, δοκιμή σε πίεση 25 (bar) 
ατμοσφαιρών, για τον έλεγχο στεγανότητας του δακτυλίου (o-ring) και ταυτόχρονα σε εφαρμογή 
δύναμης εξόλκευσης 981Νm (100 κιλά) και εφαρμογή κατακόρυφου φορτίου 98,1N (10 κιλά) στο 
μέσο της διάταξης επί της σωλήνας , για τον έλεγχο αντοχής - αγκύρωσης των συνδέσμων επί των 
αγωγών. 

Σε περίπτωση αστοχίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 2% της ελεγχόμενης ποσότητας, θα 
ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής, θα αντικαθίσταται όλη η τμηματική παραλαβή με ευθύνη και 
δαπάνη του και θα διενεργείται εκ νέου δοκιμή σε νέα δείγματα (νέα ελεγχόμενη ποσότητα) σε 
ποσοστό έως και 3% της υπό παραλαβής ποσότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία μετά και από τον 
επαναληπτικό έλεγχο, τα έξοδα του οποίου βαρύνουν τον Προμηθευτή, διαπιστωθεί εκ νέου αστοχία 
έστω και ενός τεμαχίου θα απορρίπτεται όλη η υπό παραλαβή ποσότητα και ο Προμηθευτής θα 
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κηρύσσεται έκπτωτος για το ανεκτέλεστο της σύμβασης. Σε περίπτωση επίσης που από την 
εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει δεκαδικός αριθμός τότε αυτός στρογγυλοποιείται 
στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο (για παράδειγμα το 2,4 γίνεται 2 ενώ το μεγαλύτερο ίσο του 2,5 
γίνεται 3). Διευκρινίζεται ότι εφόσον τα ανωτέρω ποσοστά προσδιορίζονται αριθμητικά ως 
μικρότερα της μονάδας, λογίζεται η μονάδα (τεμ. 1) ως ελάχιστος αριθμός. Ως αστοχία νοείται η μη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα, η ελάχιστη διαρροή ή έστω το «δάκρυσμά» τους. 

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή. 

Δαπάνες από ενδεχόμενους πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους πέραν των πιο πάνω 
αναφερομένων βαραίνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης του κράματος σε εργαστήριο της 
επιλογής της. 

Επιπρόσθετα απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού 
εργαστηρίου, με την αναλυτική χημική ανάλυση του κράματος του ορείχαλκου που χρησιμοποιήθηκε 
για την κατασκευή της παραληφθείσας ποσότητας. Η σύσταση του κράματος θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να συμφωνεί με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή. 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) 
ετών από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής τους (τμηματικής ή άλλης) από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των εξαρτημάτων κατά 
το χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα, όπου αυτά βρίσκονται τοποθετημένα, με καινούργια 
ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους.  
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Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αφορά τον παρακάτω κωδικό CPV: 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά, τεχνικούς ελέγχους και 
δοκιμές, των ηλεκτροσελλών παροχής για αγωγούς πολυαιθυλενίου PE100, με ορειχάλκινο θηλυκό 
σπείρωμα 1’’-2’’. Οι ηλεκτροσέλλες προορίζονται για πόσιμο νερό και για τοποθέτηση εντός του 
εδάφους. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of water 
guidance notes 

ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-07 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 
7: Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ύδρευση καθώς και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2: Σωλήνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Εξαρτήματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-04 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για δίκτυα νερού, αποστράγγισης και 
αποχέτευσης υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 4: Βαλβίδες για δίκτυα νερού 

ΕΛΟΤ EN 12201-05 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 5: Καταλληλότητα για χρήση 
του συστήματος 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12164  Χαλκός και κράματα χαλκού - Ράβδοι για μηχανουργικές χρήσεις 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι ηλεκτροσέλλες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201-
03 με γενικό τίτλο «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση 
και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Εξαρτήματα» και θα συμμορφώνονται 
με όλα τα επιμέρους συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό πρότυπα. 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Πρώτη Ύλη 
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Οι ηλεκτροσέλλες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλες για τη σύνδεση αγωγών 
πολυαιθυλενίου HDPE με πρώτη ύλη PE-100, με την μέθοδο της ηλεκτροσύντηξης (electrofusion). 

Η πρώτη ύλη των ηλεκτροσελλών θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) PE-100, 
ομογενοποιημένο, χωρίς προσμίξεις, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201-01 (Μέρος 1: 
Γενικά), χρώματος μαύρου ή μπλε. 

Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλη για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο 
νερό και δεν θα επηρεάζει αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σωλήνα και των εξαρτημάτων. 

Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της 
πρώτης ύλης. Αναγεννημένη πρώτη ύλη (second grade, scraped, recycled) δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Η πιστοποιημένη πρώτη ύλη θα προέρχεται από διεθνώς αναγνωρισμένους προμηθευτές, που θα 
ανήκουν στην Ένωση ΡΕ100+ («ΡΕ100+ Association»). 

Ηλεκτροσέλλες  

Οι ηλεκτροσέλλες θα παραχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 και τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα: 

— Κατηγορία υλικού πολυαιθυλενίου: ΡΕ100 

— Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS (Minimum Required Strength): 10 MPa  

— Ονομαστική διάμετρος (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα), ανάλογα με τις ανάγκες 
της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.   

— Ονομαστική πίεση λειτουργίας :  τουλάχιστον 16 atm (PN16) 

— Δείκτης Standard Dimension Ratio (SDR): 11 

— Ημερομηνία παραγωγής μικρότερη του ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των ηλεκτροσελλών θα είναι λείες, καθαρές και 
απαλλαγμένες από αυλακώσεις ή/και άλλα ελαττώματα, όπως πόροι στην επιφάνεια που 
δημιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανομοιογένειες. 

Οι ηλεκτροσέλλες θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή παροχών σε δίκτυα υπό πίεση 
τουλάχιστον 16 bar χωρίς διακοπή της ροής. Οι σέλλες θα είναι με ευθύ ελεύθερο άκρο και θα 
έχουν ενσωματωμένο θηλυκό σπείρωμα 1΄΄ ή 2΄΄. Η εσωτερική διάμετρος της οπής θα είναι 
πλήρους διάτρησης (fullbore) 1΄΄ ±1mm ή 2΄΄±1mm. 

Θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιτρέπουν την τοποθέτηση κρουνού με αρσενικό σπείρωμα 
στην έξοδό τους. Η υδροληψία θα γίνεται με την χρήση ειδικού διατρητικού μηχανήματος δια μέσω 
του κρουνού. Το εξάρτημα που θα φέρει το εσωτερικό σπείρωμα εξόδου της σέλλας θα είναι 
κατασκευασμένο από ορείχαλκο, τύπου CW614N ή CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12164) ή ανοξείδωτο 
μέταλλο και θα έχει ενσωματωθεί στο σώμα της σέλλας κατά την φάση παραγωγής του. Το εν λόγω 
εξάρτημα θα καταλήγει σε πολύγωνο που θα φέρει εσωτερικό σπείρωμα 1’’ ή 2’’ ανάλογα με την 
οπή εξόδου της ηλεκτροσέλλας ύψους 20 ±3 mm ώστε να είναι δυνατή η χρήση του με κλειδί. Δεν 
γίνονται δεκτά εξαρτήματα που θα τοποθετηθούν εκ των υστέρων (συγκολλητά).  

Δε θα απαιτούνται συσκευές συγκράτησης για τη συγκόλληση των σελλών για ονομαστικές 
διαμέτρους μικρότερες ή ίσες των 250 mm, όπου οι σέλλες θα πρέπει να περιβάλλουν πλήρως τον 
σωλήνα (και το κάτω μέρος του) και θα αποτελούνται από δύο τεμάχια. Το άνω μέρος της σέλλας 
θα φέρει την ηλεκτρική αντίσταση και θα διαθέτει το εν λόγω ενσωματωμένο εσωτερικό σπείρωμα 
από μέταλλο. Το κάτω μέρος της σέλλας θα χρησιμοποιείται για τη σύσφιξη του άνω μέρους, έτσι 
ώστε να εφαρμόζεται η απαιτούμενη πίεση συγκολλήσεως. Η σύσφιξη των δύο τεμαχίων της 
σέλλας θα επιτυγχάνεται με τη χρήση γαλβανισμένων κοχλιών με παξιμάδια. Μετά το πέρας της 
συγκολλήσεως δε θα απομακρύνεται το κάτω μέρος της σέλλας, έτσι ώστε να προσδίδεται επιπλέον 
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αντοχή. Για διαμέτρους μεγαλύτερες ή ίσες των 250 mm οι σέλλες μπορεί και να μην περιβάλλουν 
τον αγωγό και στην περίπτωση αυτή θα συγκολλούνται με όποιο εξάρτημα κρίνει και παρέχει 
υποχρεωτικά ο κατασκευαστής, το οποίο θα παραμένει μετά το πέρας της συγκόλλησης, ώστε να 
προσδίδεται επιπλέον αντοχή. 

Η ηλεκτρική αντίσταση θα είναι μονοκαλωδιακή (monofilar) και θα είναι πλήρως καλυμμένη από 
πολυαιθυλένιο. Οι ακροδέκτες της ηλεκτρικής αντίστασης θα είναι προστατευμένοι, ώστε να μην 
έρθουν σε επαφή με τον τεχνικό κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. Η τάση του ρεύματος 
εφαρμογής θα είναι χαμηλή και κατά μέγιστο 42V ώστε να είναι ασφαλής η συγκόλληση για τους 
τεχνικούς. Τα εξαρτήματα θα συγκολλούνται πλήρως σε μια φάση δηλαδή σε ένα κύκλο χωρίς 
προθέρμανση.  

Οι σέλλες θα φέρουν δείκτες τήξης, ώστε να υπάρχει οπτικός έλεγχος της λήξης της συγκόλλησης. 

Οι σέλλες παροχής θα διαθέτουν ψυχρές ζώνες περιφερειακά της θερμικής αντίστασης εσωτερικά 
και εξωτερικά 8 – 10 mm κατ’ ελάχιστο. 

Γενικώς οι σέλλες θα είναι πλήρεις και έτοιμες προς χρήση. Εάν κάποιο ειδικό εργαλείο ή εξάρτημα 
απαιτείται για το χειρισμό της σέλλας, τότε αυτό θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς στην προσφορά 
του προμηθευτή και να δοθεί και το αντίστοιχο κόστος στην οικονομική προσφορά. 

Το άνω μέρος της σέλλας θα έχει πάχος το ελάχιστο πάχος του εκάστοτε σωλήνα σύμφωνα με το ΕΝ 
12201-3 παρ. 6.2.2. 

1.3.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 
Οι ηλεκτροσέλλες θα φέρουν εμφανώς σήμανση σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:  

• Όνομα/σήμα του κατασκευαστή  

• Κατηγορία υλικού (ΡΕ100) και δείκτη SDR11 

• Ονομαστική διάμετρος 

• Ημερομηνία παραγωγής 

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι μόνιμες και ευανάγνωστες. Σήμανση με χρήση αυτοκόλλητης 
ταινίας δεν γίνεται αποδεκτή. 

Τα εξαρτήματα θα φέρουν 2 κάρτες δεδομένων, ή αυτοκόλλητες ταινίες barcode ως εξής: 

• Στην 1η κάρτα δεδομένων θα υπάρχει barcode διαγράμμιση, ώστε να είναι δυνατή η 
ανάγνωση/μεταφορά των δεδομένων συγκόλλησης των εξαρτημάτων με barcode και θα είναι 
τυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τάση ρεύματος, χρόνος θέρμανσης, χρόνος ψύξης, 
κ.λπ.), ώστε ακόμη και σε περίπτωση φθοράς της barcode διαγράμμισης ή άλλης αιτίας, να 
είναι δυνατή η χειροκίνητη συγκόλληση του εξαρτήματος. 

• Στην 2η κάρτα δεδομένων θα υπάρχει επίσης barcode διαγράμμιση για την αναγνώριση της 
ταυτότητας του εξαρτήματος (traceability code), η οποία θα φαίνεται στη συσκευασία.  

1.3.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Οι σέλλες θα συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε χαρτοκιβώτια. 
Κάθε χαρτοκιβώτιο ή προστατευτική συσκευασία θα αναγράφει με ευκρίνεια το περιεχόμενό του. 

Η μεταφορά των σελλών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε 
περίπτωση η αποφυγή δημιουργίας φθορών (τσακίσματα, εκδορές, γδαρσίματα, κλπ.). 

Η αποθήκευση των σελλών πρέπει να γίνεται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους ώστε 
να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες ή από τις άσχημες 
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καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, οι σέλλες δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με ουσίες που 
καταστρέφουν το ΡΕ, όπως πετρέλαιο, χημικά κλπ.  

1.4 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Όσον αφορά στην ποιότητα των υλικών των σελλών και την επίπτωση αυτών στην ποιότητα του 
νερού που έρχεται σε επαφή με αυτά, ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού. 

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα 
Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΖW Γερμανίας, ΚΙWA Ολλανδίας, WRΑS Μεγ.Βρετανίας, 
Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας, EBETAM κ.α.), ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το 
συγκεκριμένο πεδίο από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, που είναι αντίστοιχα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και 
μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σε εφαρμογή της Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 
14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012). 

O προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και εγκρίσεις σύμφωνα με μια 
τουλάχιστον από τις παρακάτω οδηγίες: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, DGS/VS4, WRAS 
BS 6920, ANSI/NSF 61 ή της KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν ένα (1) δείγμα για 
κάθε αιτούμενη διάμετρο.  

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους στα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά υπογεγραμμένα) τα κάτωθι:  

• Τεχνική Προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων 

• Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα αναφέρει την ονομασία του προϊόντος 
της πρώτης ύλης, τον κατασκευαστή αυτής και ότι η πρώτη ύλη των εξαρτημάτων ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις της Ένωσης PE100+ («PE100+ Association») 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ταυτόχρονα με την υποβολή 
της προσφοράς. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα ότι τα 
κάτωθι Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής 
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• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του συμμετέχοντα προμηθευτή 

• Πιστοποιητικά αναφορικά με την καταλληλότητα των προσφερόμενων εξαρτημάτων για χρήση 
σε δίκτυα πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 
1.4 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται στην Ελλάδα απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με 
το ΕΛΟΤ ΕΝ 12201, το οποίο χορηγείται από την Ανώνυμο Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ 
Α.Ε., άρθρο 63 του Ν.4002/2011 και άρθρο 19 του Ν.4038/2012) 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
Τουρκία ή σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ, απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, που έχει 
εκδοθεί στη χώρα προέλευσης από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» 
κατά το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ 
γίνονται δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη 
γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει.  

Πριν την έναρξη των δοκιμών θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
στους συμμετέχοντες, σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι δοκιμές θα 
εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Τα δείγματα θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για 
αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες, κλπ. Θα ελέγχονται επίσης τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων (εξωτερική διάμετρος, κ.α.), σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 
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Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή και να 
πραγματοποιήσει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο 
εργαστήριο όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται (βάσει των απαιτήσεων των 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3) στα προσκομισθέντα δείγματα, για να εξασφαλισθούν τα 
προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οι προδιαγραφόμενες 
αντοχές των εξαρτημάτων σε υδροστατικές φορτίσεις και χημικές προσβολές.  

Αν από τους ελέγχους/δοκιμές προκύψει ότι κάποιο δείγμα δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3, ή παρουσιάσει διαρροή ή έστω και «δάκρυσμα», αυτομάτως θα απορρίπτεται. 

Οι έλεγχοι κατά την Αξιολόγηση του Διαγωνισμού βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Εργοστασιακός έλεγχος/δοκιμές:  

Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή της προμήθειας των εξαρτημάτων θα γίνει από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η οποία θα παρακολουθεί 
τη διαδικασία παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας και τους εργαστηριακούς ελέγχους και στη 
συνέχεια θα συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.  

Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό επιθεωρητή. 

Η διενέργεια της ποιοτικής παραλαβής των τεμαχίων της προμήθειας των εξαρτημάτων θα 
υλοποιηθεί ως εξής: 

• Οι έλεγχοι/δοκιμές των εξαρτημάτων θα γίνουν παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής, μετά 
από έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα από τη 
δοκιμή. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται για να εξακριβώσει η Επιτροπή αν τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και των σχετικών προτύπων. 

Οι εκπρόσωποι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και ο Εξωτερικός Επιθεωρητής, θα έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής ή/και στις εγκαταστάσεις του 
Προμηθευτή. 

• Η λήψη και η διαμόρφωση των δειγμάτων για τον έλεγχο της ποιότητας των εξαρτημάτων, 
καθώς και οι δοκιμές, θα γίνονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

• Για την ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το 
δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο σε ποσοστό έως και 1% (ελεγχόμενη ποσότητα) σε δείγματα 
τυχαίας επιλογής που θα επιλέξει από την υπό παραλαβή ποσότητα. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει 
είτε στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο δικής της επιλογής, είτε στις 
εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε δείγματα τυχαίας επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για κάθε υπό παραλαβή ποσότητα, ανά κωδικό υλικού και ενδεικτικά είναι οι 
εξής: 

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διάμετρος, πάχος, παραμόρφωση - ovality) 

 Εμφάνιση 

 Έλεγχο συγκόλλησης (Wielding test) 

 Δοκιμές υδραυλικής πίεσης (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

• Σε περίπτωση αστοχίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3% της ελεγχόμενης ποσότητας, θα 
ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής, θα αντικαθίσταται όλη η τμηματική παραλαβή με 
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ευθύνη και δαπάνη του και θα διενεργείται εκ νέου δοκιμή σε νέα δείγματα (νέα ελεγχόμενη 
ποσότητα) σε ποσοστό έως και 1% της υπό παραλαβής ποσότητας. Σε περίπτωση κατά την 
οποία μετά και από τον επαναληπτικό έλεγχο, τα έξοδα του οποίου βαρύνουν τον 
Προμηθευτή, διαπιστωθεί εκ νέου αστοχία έστω και ενός τεμαχίου θα απορρίπτεται όλη η υπό 
παραλαβή ποσότητα και ο Προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος για το ανεκτέλεστο της 
σύμβασης. Σε περίπτωση επίσης που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει 
δεκαδικός αριθμός τότε αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο (για 
παράδειγμα το 2,4 γίνεται 2 ενώ το μεγαλύτερο ίσο του 2,5 γίνεται 3). Διευκρινίζεται ότι 
εφόσον τα ανωτέρω ποσοστά προσδιορίζονται αριθμητικά ως μικρότερα της μονάδας, 
λογίζεται η μονάδα (τεμ. 1) ως ελάχιστος αριθμός. Ως αστοχία νοείται η μη συμμόρφωση με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3, η ελάχιστη διαρροή ή έστω το «δάκρυσμά» τους. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης της πρώτης ύλης των εξαρτημάτων 
καθώς και της ποιότητας/αντοχής αυτών, σε πιστοποιημένο εργαστήριο της επιλογής της.  

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 214 παρ. 14 του Ν. 4412/2016. 

Κάθε παράδοση εξαρτημάτων πρέπει να συνοδεύεται από: 

— Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή συμπληρωμένη:  

α) με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών ανά παρτίδα παραγωγής εξαρτημάτων, 
σύμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμηριώνεται ότι το εξάρτημα της κάθε παρτίδας 
τηρεί τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο πρότυπο 

β) με τους αριθμούς παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων, που παραδίδονται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. και της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε και τον συσχετισμό τους 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή για χρονική διάρκεια δύο 
(2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των εξαρτημάτων κατά 
το χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα, όπου αυτά βρίσκονται τοποθετημένα, με 
καινούργια εξαρτήματα ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη 
λειτουργία τους. 
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Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αφορά τους παρακάτω κωδικούς CPV: 
 

44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης (Water mains)  

44163160-9 Αγωγοί διανομής και εξαρτήματα (Distribution pipes and accessories) 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά, τεχνικούς 
ελέγχους και δοκιμές σωλήνων από πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς υψηλής πυκνότητας 
(ΗDΡΕ), ΡΕ100, κλάσης αντοχής MRS10, ΡΝ16, SDR11, διαφόρων διαμέτρων, για χρήση σε 
δίκτυα ύδρευσης. Οι σωλήνες προορίζονται για πόσιμο νερό και για τοποθέτηση εντός του 
εδάφους. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων 
κανονιστικών κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα 
αντίστοιχα σημεία της παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη 
συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα 
όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις 
παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-
07 

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) - 
Μέρος 7: Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01  Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση 
και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ύδρευση καθώς και για 
αποστράγγιση και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2: 
Σωλήνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση 
και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Εξαρτήματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-04 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για δίκτυα νερού, αποστράγγισης και 
αποχέτευσης υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 4: Βαλβίδες για δίκτυα 
νερού 

ΕΛΟΤ EN 12201-05 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση 
και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 5: Καταλληλότητα 
για χρήση του συστήματος 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1133-01 Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και 
ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών - Μέρος 1: 
Τυποποιημένη μέθοδος 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12201 
Parts 1-7 με γενικό τίτλο «Plastics piping systems for water supply, and for drainage and 
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sewerage under pressure - Polyethylene (PE)» και θα συμμορφώνονται με όλα τα επιμέρους 
συμπεριλαμβανόμενα σε αυτά πρότυπα. 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Πρώτη Ύλη 

Η πρώτη ύλη (virgin ή prime) από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες θα έχει μορφή 
ομογενοποιημένων κόκκων μπλε χρώματος από ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα πρόσθετά 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201-1. 

Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, πιγμέντα χρώματος, σταθεροποιητές 
υπεριωδών, κλπ.) ομοιόμορφα διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για 
την παραγωγή, συγκόλληση και χρήση των σωλήνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα 
αποχρωματισμού του υλικού μετά την υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων και των 
εξαρτημάτων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια βακτηρίδια) ή την έκθεσή τους στις 
καιρικές συνθήκες. 

Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλη για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με 
πόσιμο νερό και δεν θα επηρεάζει αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σωλήνα. 

Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας 
παραγωγής της πρώτης ύλης. Αναγεννημένη πρώτη ύλη (second grade, scraped, recycled) 
δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Η πιστοποιημένη πρώτη ύλη θα προέρχεται από διεθνώς αναγνωρισμένους προμηθευτές, 
που θα ανήκουν στην Ένωση ΡΕ100+ (“ΡΕ100+ Association”). 

Το χρώμα του προμηθευόμενου υλικού για την παραγωγή σωλήνων θα είναι μπλε. 

Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας: ΡΕ100 (MRS 10) σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 12201-01 (Μέρος 1: Γενικά). Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR – Melt Mass-flow Rate) 
του υλικού με φορτίο 5 Kg στους 190ºC θα κυμαίνεται από MFR 190/5=0,2 ως 1,4 gr. ανά 10 
λεπτά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στo πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1133-01. 

Σωλήνες 

Οι σωλήνες θα παράγονται από πιστοποιημένα υλικά που θα έχουν ομογενοποιηθεί από 
τον παραγωγό της πρώτης ύλης και θα χρησιμοποιούνται δίχως περαιτέρω αναμείξεις. 

Οι σωλήνες θα είναι συμπαγούς τοιχώματος από το ίδιο υλικό, θα έχουν παραχθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους θα 
είναι τα ακόλουθα: 

— Κατηγορία υλικού πολυαιθυλενίου: ΡΕ100 

— Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS (Minimum Required Strength): 10 MPa  

— Ονομαστική διάμετρος DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), ανάλογα με τις 
ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

— Ονομαστική πίεση λειτουργίας: 16 atm (PN16) 

— Τυποποιημένος λόγος διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος): SDR11 
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— Ημερομηνία παραγωγής μικρότερη του ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης 

— Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες, καθαρές και 
απαλλαγμένες από αυλακώσεις ή/και άλλα ελαττώματα, όπως πόροι στην επιφάνεια 
που δημιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανομοιογένειες.  

Τα άκρα θα είναι καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις, κομμένα κάθετα κατά τον άξονα του 
σωλήνα. 

Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR – Melt Mass-flow Rate) του υλικού του σωλήνα θα 
παρουσιάζει μέγιστη απόκλιση ±20% της τιμής που μετρήθηκε για την πρώτη ύλη που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του σωλήνα. 

1.3.2 ΧΡΩΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι σωλήνες για την μεταφορά ποσίμου νερού θα είναι χρώματος μπλε και ανάλογα με την 
ονομαστική διάμετρο DN, την κατηγορία του υλικού παραγωγής τους και τον τυποποιημένο 
λόγο διαστάσεων SDR για ονομαστική πίεση λειτουργίας PN16 θα έχουν τις διαστάσεις, 
κυκλική διατομή και πάχος τοιχώματος που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02, 
τηρώντας πάντα τις επιτρεπόμενες ανοχές. 

Το χρώμα του κάθε σωλήνα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλο το μήκος του. 

Οι σωλήνες θα παράγονται: 

 Για σωλήνες διατομής Φ ≤ 63mm : Σε κουλούρες/ρολά, μήκους 50μ-200μ, ανάλογα 
με την εκάστοτε τμηματική παράδοση, 

 Για σωλήνες διατομής 63mm < Φ ≤ 200mm : σε ευθύγραμμα μήκη 6 μ. 

 Για σωλήνες διατομής Φ> 200mm : σε ευθύγραμμα μήκη 12 μ. 

Τα ανωτέρω ευθύγραμμα μήκη σωλήνων δύναται να μεταβληθούν, ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

1.3.3 ΣΗΜΑΝΣΗ 
Οι σωλήνες θα φέρουν δυο (2) σειρές σήμανσης ανά μέτρο μήκους σωλήνα, τυπωμένες 
αντιδιαμετρικά, με ανεξίτηλο μαύρο χρώμα. Το ύψος των χαρακτήρων θα είναι τουλάχιστον 
10mm. 

Ο κάθε σωλήνας θα φέρει εμφανώς σήμανση σύμφωνα με τα παραπάνω, 
επαναλαμβανόμενα σε διάστημα του ενός μέτρου, τα παρακάτω στοιχεία: 

 Την ένδειξη «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. / ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» 

 Όνομα/σήμα του κατασκευαστή 

 Το Πρότυπο βάσει του οποίου παράγεται και ελέγχεται ο σωλήνας (ΕΛΟΤ ΕΝ 12201) 

 Κατηγορία υλικού, ονομαστική πίεση και τυποποιημένο λόγο διαστάσεων 
(ΡΕ100/ΡΝ16/SDR11) 

 Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS (MRS10) 

 Ονομαστική διάμετρος Χ ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ250 Χ 25,1) 

 Χρόνος παραγωγής του σωλήνα και παρτίδα/αύξων αριθμός μήκους σωλήνα. 
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 Σήμα ποιότητας σωλήνα (π.χ. ΕΒΕΤΑΜ xxxxxx) 

 Σήμα καταλληλότητας προς χρήση για πόσιμο νερό, με αναφορά στην οδηγία που 
εφαρμόζεται και στον αριθμό έγκρισης του υλικού του σωλήνα (π.χ.: WRAS BS 6920 
xxxxxxx). 

Επισημαίνεται ότι η σήμανση “ΕΝ 12201” μαζί με το όνομα/σήμα του κατασκευαστή, 
συμβολίζει τη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ως προς το Ευρωπαϊκό Πρότυπο. 

Οι πληροφορίες αυτές θα εκτυπώνονται από ειδικούς βιομηχανικούς εκτυπωτές, έτσι ώστε 
η σήμανση να είναι μόνιμη και ευανάγνωστη. Σήμανση με χρήση αυτοκόλλητης ταινίας δεν 
γίνεται αποδεκτή. 

1.3.4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Η συσκευασία/δεματοποίηση των τμημάτων σωλήνων πολυαιθυλενίου εξαρτάται κατά 
κύριο λόγο από τη διάμετρό τους. 

Η μεταφορά των σωλήνων πολυαιθυλενίου θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η αποφυγή δημιουργίας φθορών (τσακίσματα, εκδορές, 
γδαρσίματα, κλπ.). 

Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχμηρών 
αντικειμένων κατά την μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων. Οι σωλήνες ή οι 
συσκευασίες των σωλήνων θα μεταφέρονται και θα φορτοεκφορτώνονται με πλατείς 
υφασμάτινους ιμάντες.  

Οι σωλήνες κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με 
τάπες αρσενικές από LDPE. 

Η αποθήκευση των σωλήνων πρέπει να γίνεται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους 
χώρους ώστε να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές 
θερμοκρασίες ή από τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει 
να σκεπάζονται με ειδικά υφάσματα (π.χ. μουσαμάδες) για την προστασία τους από την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Επιπρόσθετα, οι σωλήνες δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με 
ουσίες που καταστρέφουν το ΡΕ, όπως πετρέλαιο, χημικά κλπ. 

Σωλήνες που δεν είναι κατάλληλα προστατευμένοι, δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

Απαγορεύεται ρητώς, η προμήθεια σωλήνων που είναι αποθηκευμένοι (stock) και δεν έχουν 
παραχθεί για την εκάστοτε παραγγελία. 

1.4 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Όσον αφορά την ποιότητα των υλικών των σωλήνων πολυαιθυλενίου και την επίπτωση 
αυτών στην ποιότητα του νερού που έρχεται σε επαφή με αυτά, ο προμηθευτής πρέπει να 
παρέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού. 

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα 
Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΖW Γερμανίας, ΚΙWA Ολλανδίας, WRΑS Μεγ. 
Βρετανίας, Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας, κ.α.), ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το 
συγκεκριμένο πεδίο από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, που είναι αντίστοιχα μέλος 
της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – 
EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου 
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σε εφαρμογή της Υ.Α. 
Αριθμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012). 

O προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και εγκρίσεις σύμφωνα 
με μια τουλάχιστον από τις παρακάτω οδηγίες: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, 
DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 61 ή της KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν ένα δείγμα 
μήκους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, για κάθε αιτούμενη διάμετρο/κωδικό υλικού. 

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους στα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά 
υπογεγραμμένα) τα κάτωθι: 

• Τεχνική Προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή των σωλήνων πολυαιθυλενίου στην 
οποία θα φαίνονται ο δείκτης ροής, η πυκνότητα, η περιεκτικότητα των πτητικών, η 
περιεκτικότητα υγρασίας και η διασπορά του πιγμέντου της πρώτης ύλης 

• Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα αναφέρει την ονομασία του 
προϊόντος της πρώτης ύλης, τον κατασκευαστή αυτής και ότι η πρώτη ύλη των 
σωλήνων ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ένωσης PE100+ (“PE100+ Association”) 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε., για την παράδοση ενός δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 
ταυτόχρονα με την υποβολή της προσφοράς. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα 
ότι τα κάτωθι Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής  

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του συμμετέχοντα προμηθευτή  

• Πιστοποιητικό αναφορικά με την καταλληλότητα των προσφερόμενων σωλήνων για 
χρήση σε δίκτυα πόσιμου ύδατος 

• Πιστοποιητικά αναφορικά με την καταλληλότητα των προσφερόμενων σωλήνων για 
χρήση σε δίκτυα πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  που αναγράφονται 
στην παράγραφο 1.4 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής 

• Για τους σωλήνες που παράγονται στην Ελλάδα απαιτείται Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12201, το οποίο χορηγείται από την Ανώνυμο 
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Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών 
Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., άρθρο 63 του Ν.4002/2011 και 
άρθρο 19 του Ν.4038/2012) 

• Για τους σωλήνες που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην Τουρκία ή σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ, απαιτείται Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης, που έχει εκδοθεί στη χώρα προέλευσης από αναγνωρισμένο 
οργανισμό πιστοποίησης 

• Για τους σωλήνες που παράγονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό 
Ανάδοχο» κατά το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή των δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή 
σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν 
χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, 
Υπεύθυνες Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά 
Καταλληλότητας κτλ γίνονται δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως 
ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. 
Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, εφόσον 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα 
(π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει. 

Πριν την έναρξη των δοκιμών θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες, σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι 
παρόντες. Οι δοκιμές θα εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα 
από την παρουσία ή μη εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Τα δείγματα θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για 
αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες, κλπ. Θα ελέγχονται επίσης τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των σωλήνων (εξωτερική διάμετρος, πάχος τοιχώματος, 
πιστότητα της κυκλικής διατομής (ovality), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-02 . 
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Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή και να 
πραγματοποιήσει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο 
εργαστήριο όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται (βάσει των απαιτήσεων των 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 Μέρος 01 έως 07) στα προσκομισθέντα δείγματα σωλήνων, για 
να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους καθώς 
και οι προδιαγραφόμενες αντοχές των σωλήνων σε υδροστατικές φορτίσεις και χημικές 
προσβολές. 

Αν από τους ελέγχους/δοκιμές προκύψει ότι κάποιο δείγμα δεν συμμορφώνεται με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201, αυτομάτως θα απορρίπτεται. 

Οι έλεγχοι κατά την Αξιολόγηση του Διαγωνισμού βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Εργοστασιακός έλεγχος/ δοκιμές : 

• Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή της προμήθειας των σωλήνων θα γίνει από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η 
οποία θα παρακολουθεί τη διαδικασία παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας και τους 
εργαστηριακούς ελέγχους και στη συνέχεια θα συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο 
Παραλαβής. 

• Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να 
συνεργαστεί με ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό 
επιθεωρητή. 

• Ο προμηθευτής υποχρεούται πριν από κάθε παραγωγή σωλήνων να ειδοποιεί 
εγγράφως και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για τον τόπο και 
την ώρα που θα γίνει η παραγωγή των σωλήνων. Παράλειψη ειδοποίησης θα σημαίνει 
απόρριψη των σωλήνων που θα παραχθούν. 

• Η παραγωγή και οι έλεγχοι/δοκιμές των σωλήνων θα γίνουν παρουσία της Επιτροπής 
Παραλαβής, μετά από έγγραφη ειδοποίηση, όπως προαναφέρθηκε. Ο Προμηθευτής 
υποχρεούται να χορηγεί χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για 
να εξακριβώσει η Επιτροπή αν οι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και των σχετικών προτύπων. 

• Οι εκπρόσωποι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και ο Εξωτερικός Επιθεωρητής, θα έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής ή/και στις εγκαταστάσεις του 
Προμηθευτή. 

• Η λήψη και η διαμόρφωση των δειγμάτων για τον έλεγχο της ποιότητας των σωλήνων, 
καθώς και οι δοκιμές, θα γίνονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-
01 έως 07. 

• Για την ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των σωλήνων η Επιτροπή 
Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο ποιότητας, είτε στις 
εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο δικής της επιλογής, σε σωλήνες 
επιλογής της Επιτροπής.  



 
 

 Τ.Π. 516.01 
 

516_01_v0005_ΣΩΛΗΝEΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ  (ΡΕ), PE100, MRS10, ΡΝ16, SDR11, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ.docx  
28 Νοεμβρίου 2018  Σελίδα 10 από 11 

• Οι έλεγχοι διενεργούνται σε δείγματα τυχαίας επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για κάθε υπό παραλαβή ποσότητα, ανά κωδικό υλικού, και ενδεικτικά 
είναι οι εξής: 

Έλεγχος πρώτης ύλης 

 Μέτρηση δείκτη ροής (MFI) 

 Μέτρηση πυκνότητας (Density) 

 Θερμική σταθερότητα (OIT-Oxidation Induction Time) 

Έλεγχος – δοκιμές σωλήνων 

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διάμετρος, πάχος, παραμόρφωση -ovality). 

 Εμφάνιση 

 Μέτρηση δείκτη ροής (MFI) 

 Θερμική σταθερότητα (OIT-Oxidation Induction Time) 

 Αντοχή σε εφελκυσμό (Tensile strength) 

 Αντοχή σε βραδεία ανάπτυξη ρήγματος (Resistance to slow crack growth) 

 Δοκιμές υδραυλικής πίεσης (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

 Επιμήκυνση κατά τη θραύση (Elongation at break) 

 Δοκιμή σύνθλιψης (Squeeze off) 

Η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών και της εμφάνισης των σωλήνων σε ποσοστό έως και 5% από την υπό 
παραλαβή ποσότητα. Η υλοποίηση των ανωτέρω υδραυλικών δοκιμών (δοκιμή υδραυλικής 
πίεσης, αντοχή σε εφελκυσμό κ.λ.π.) θα διενεργείται σε τυχαίο δείγμα μήκους 1μ, το οποίο 
θα λαμβάνεται τυχαία από την υπό παραλαβή ποσότητα. Εάν παρατηρηθεί αστοχία στις 
ανωτέρω δοκιμές θα ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής, θα αντικαθίσταται όλη η 
τμηματική ποσότητα με ευθύνη και δαπάνη του και θα διενεργείται εκ νέου δοκιμή σε 
τυχαίο δείγμα μήκους 1μ από την υπό παραλαβή ποσότητα που αντικαταστάθηκε. Σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί εκ νέου αστοχία μετά τον επαναληπτικό έλεγχο θα 
ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής και θα κηρύσσεται έκπτωτος για το ανεκτέλεστο της 
σύμβασης. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης της πρώτης ύλης των 
σωλήνων καθώς και της ποιότητας/αντοχής αυτών, σε πιστοποιημένο εργαστήριο της 
επιλογής της. 

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής 
βαραίνει εξ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 214 παρ. 14 του Ν. 
4412/2016. 

Κάθε παράδοση σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται από: 

• Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή συμπληρωμένη 

α) με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών ανά παρτίδα παραγωγής 
σωλήνων, σύμφωνα με τον πίνακα 7 του ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-07, και με αναφορά ότι ο 
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σωλήνας της κάθε παρτίδας τηρεί τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02 

β) με τους αριθμούς παρτίδας παραγωγής των σωλήνων, που παραδίδονται στην 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε και τον συσχετισμό τους 

• Τους Πίνακες 2 και 3 του Προτύπου ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-07:2004, συμπληρωμένους 
από τον κατασκευαστή των σωλήνων με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών 
των αντίστοιχων παρτίδων που τεκμηριώνουν ότι η πρώτη ύλη και ο σωλήνας τηρούν 
τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ 
EN 12201-01 και ΕΛΟΤ EN 12201-02. 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Οι σωλήνες θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή για χρονική διάρκεια 
δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των σωλήνων 
κατά το χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τους σωλήνες, όπου αυτοί βρίσκονται 
τοποθετημένοι, με καινούργιους σωλήνες ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να 
αποκαταστήσει τη λειτουργία τους. 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζει την προμήθεια, τις δοκιμές, τον έλεγχο παραλαβής και 
τη συσκευασία για μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες της ΕΥΔΑΠ, Πολυεστερικών Ερμαρίων 
εγκατάστασης υδρομετρητών και θα εφαρμόζεται σε όλους τους υδρομετρητές που προορίζονται 
για οικιακή χρήση. Ο χώρος εγκατάστασης θα είναι εξωτερικός.  

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. Όπου οι απαιτήσεις της παρούσης Προδιαγραφής έρχονται σε αντίθεση με τις 
παρακάτω εκδόσεις των Διεθνών Κανονισμών ή οποιονδήποτε άλλων συναφών θα υπερισχύει η 
προδιαγραφή της ΕΥΔΑΠ. 
 
ASTM D570-98 ή 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 62 

Standard Test Method for Water Absorption of Plastics. 
Plastics - Determination of water absorption. 

ASTM D638-14 ή 
ΕΛΟΤ EN ISO 527-4 

Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. 
Plastics - Determination of tensile properties - Part 4: Test conditions for 
isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites. 

ASTM D792-20  
ή  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
1183-1 

Standard Test Methods for Density and specific gravity (relative density) of 
plastics by displacement. 
Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: 
Immersion method, liquid pycnometer method and titration method. 

ASTM D1525-17 ή 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 306 

Standard Test Method for Vicat softening temperature of plastics. 
Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening 
temperature. 

ΕΛΟΤ EN 
60068.02.02 

Environmental testing - Part2-2: Tests - Test B: Dry heat. 

ΕΛΟΤ EN 
60068.02.14 

Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature. 

ΕΛΟΤ EN 
60068.02.30 

Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat,cyclic (12h+12h 
cycle). 

ΕΛΟΤ EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures. 
ASTM G151-19 και 
G155-13  
 
ή  
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4892-2  

ASTM G151 - 19 Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in 
Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources.  
ASTM G155 - 13 Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus 
for Exposure of Non-Metallic Materials.  
Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc 
lamps. 
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ASTM A123/ A123 M 
ή  
ΕΛΟΤ EN ISO 1461 

Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and 
Steel Products.  
Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - 
Specifications and test methods. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-03  Stainless steels. Technical delivery conditions for semi-finished products, 
bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for 
general purposes. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Quality management systems — Requirements. 
ΕΛΟΤ EN 50102 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against 

external mechanical impacts (IK code). 
IEC 60707 Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame sources - 

List of test methods. 

1.3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα ερμάρια θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 
καθώς και με όλα τα επιμέρους συμπεριλαμβανόμενα σε αυτά πρότυπα.  

1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Τα ερμάρια θα στερεώνονται κατακόρυφα είτε πάνω σε τοίχο, είτε σε άλλη σταθερή παρόμοια 
κατασκευή. Η αποθήκευση των ερμαρίων πριν την εγκατάστασή τους θα δύναται να γίνει σε 
οποιαδήποτε αποθηκευτικό χώρο, υπαίθριο με ή χωρίς στέγαστρο ή και σε κλειστούς χωρίς 
θέρμανση ή κλιματισμό. 

Στα ερμάρια θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εμφανές το σήμα πιστότητας “CE” σε σημείο του 
ερμαρίου. 

1.3.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
• Η θερμοκρασία καλής λειτουργίας των ερμαρίων πρέπει να είναι μεταξύ –25ο C και +55ο C. 

• Η θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς των ερμαρίων πρέπει να είναι μεταξύ –25ο C 
έως 70ο C. 

1.3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
Οι κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να εγκατασταθούν και 
να λειτουργούν ικανοποιητικά και αδιάλειπτα τα ερμάρια καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα : 

Μέγιστο υψόμετρο ................................................. 800 m. 
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος .................. - 15ο C. 
Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος ......................... 20ο C. 
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος ..................... 55ο C. 
Μέγιστη θερμοκρασία στις εξωτερικές επιφάνειες εξαιτίας της ηλιακής 
ακτινοβολίας ............................................................. 70ο C. 
Ελάχιστη σχετική υγρασία …………………………............... 5 %. 
Μέγιστη σχετική υγρασία ......................................... 95 %. 
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1.4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.4.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Τα ερμάρια θα είναι πολυεστερικά ενισχυμένα με ίνες υάλου ή εναλλακτικά πολυανθρακικά (PC), 
ενώ τα μεταλλικά μέρη που ενδέχεται να οξειδωθούν θα πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά. 
Τα ερμάρια θα είναι κατασκευής μονομπλόκ με μία πόρτα. 

Α. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς ελαττώματα λείες και γυαλιστερές. Οι ακμές του 
εξωτερικού περιβλήματος πρέπει να είναι στρογγυλεμένες ώστε να αποτρέπονται τραυματισμοί από 
αυτές. 

Για την διάνοιξη των οπών στα προβλεπόμενα από τα σχέδια σημεία δεν θα πρέπει, λόγω των 
υαλονημάτων, να γίνεται διάτρηση του υλικού. 

Β. Μηχανικά χαρακτηριστικά 
1) Αντοχή σε κρούση κατά 60068 (επιθυμητό επίπεδο IK10).  

2) Βαθμός προστασίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 (επιθυμητό επίπεδο IP 44) σύμφωνα με τους 
κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ 60529. 

3) Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ASTM G151-19 
και G155-13 ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4892-2, Methods of Exposure to Laboratory Light Sources. 

Γ. Συμμόρφωση : 
Η συμμόρφωση των υλικών με την προδιαγραφή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών 
τρίτου φορέα ή πιστοποιημένου εργαστηρίου και δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή, 
συνοδευόμενης από αποτελέσματα δοκιμών ή από πιστοποιητικό τρίτου φορέα, όσον αφορά την 
μηχανική αντοχή. Θα πραγματοποιηθούν δοκιμές τεχνητής γήρανσης, εφελκυσμού, θραύσης και 
αντοχής. 

Δ. Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά : 
• Οι εσωτερικές διαστάσεις των ερμαρίων θα πρέπει να είναι : 49 cm (πλάτος) Χ 58cm (ύψος) 

Χ 18cm (βάθος) ± 1cm. 
• Τα ερμάρια θα διαθέτουν μονή αδιαφανή πόρτα. 
• Εσωτερικά σε κάθε ερμάριο και στην πλάτη αυτού θα υπάρχουν τέσσερις (4) 

προετοιμασμένες οπές με ενσωματωμένο περικόχλιο διαμετρήματος Μ10. Οι οπές θα είναι 
στα 4 άκρα της πλάτης του ερμαρίου. Στις οπές αυτές θα εδράζεται μεταλλική πλάκα ικανής 
για τη στήριξη διάταξης 2 υδρομετρητών με τα παρελκόμενα αυτών, αλλά και αντοχής από 
σχετικές καταπονήσεις (πλήγματα) από την λειτουργία των υδρομετρητών. Η αντοχή των 
οπών σε κάθετη ή οριζόντια φόρτιση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε συνολικά να φτάνει 
μέχρι 15Kg επιπλέον της μεταλλικής πλάκας. Η πλάκα θα πρέπει να είναι εύκολα 
αφαιρούμενη.  

• Η πλάκα στήριξης θα είναι διαστάσεων 45cmΧ56cm (πλάτος Χ ύψος) ± 1cm  και θα είναι 
γαλβανιζέ, πάχους 2mm. Η εφαρμογή του εν θερμώ γαλβανίσματος της πλάκας θα πρέπει να 
είναι σύμφωνη με το πρότυπο ASTM A123/ A123 M ή ΕΛΟΤ EN ISO 1461, (επικαλύψεις με 
γαλβανισμό). Επί της μεταλλικής πλάκας θα υπάρχουν τέσσερις (4) προετοιμασμένες οπές, 
για τη στήριξη αυτής επί της πλάτης του ερμαρίου στις προβλεπόμενες υποδοχές αυτού 
καθώς και αντίστοιχου διαμετρήματος Μ10 για την εφαρμογή των κοχλιών στήριξης που θα 
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την συνοδεύουν. Επί της πλάκας θα πρέπει να προκατασκευαστούν επίσης δύο (2) οπές 
στήριξης πολλαπλού διανομέα και τέσσερις (4) οπές στήριξης των υδρομετρητών με 
στηρίγματα τύπου Ω, σε πατρόν που θα δοθεί από την ΕΥΔΑΠ κατά την κατακύρωση της 
σύμβασης (σχέδιο με ενδεικτικές διαστάσεις παρατίθεται στο παράρτημα). Οι οπές για τους 
κοχλίες θα είναι διαμετρήματος Μ8. 

• Το χρώμα των ερμαρίων θα είναι RAL7035 (γκρι) και σε καμία δε περίπτωση δε θα γίνεται 
αποδεκτός αποχρωματισμός ή αλλαγή του αρχικού χρώματος.  

• Τα ερμάρια θα είναι εφοδιασμένα με δύο κλειδαριές σχήματος τριγώνου, ώστε να ανοίγουν 
πολύ εύκολα με το ειδικό τριγωνικό πλαστικό κλειδί που θα περιλαμβάνεται στην προμήθεια 
(2 τμχ. ανά ερμάριο). 

• Τα ερμάρια θα φέρουν προετοιμασμένες οπές, για τις οποίες θα πρέπει να προβλέπονται 
κατάλληλα κυκλικά αφαιρετά τμήματα ή ανοιχτές οπές καλυμμένες με πλαστικές τάπες, για 
την διέλευση των σωληνώσεων στη βάση και στην οροφή του ερμαρίου (knock-outs), που θα 
είναι εμφανή στην εξωτερική πλευρά της βάσης και της οροφής. Εφόσον οι οπές είναι 
αφαιρετές τότε η αφαίρεση των τμημάτων αυτών πρέπει να γίνεται εύκολα και για αυτό 
πρέπει να προβλεφθεί πολύ μικρό πάχος των τοιχωμάτων στα σημεία αυτά. Αντίστοιχα η  
αφαίρεση αυτών θα πρέπει να γίνεται εύκολα χωρίς σύνθετα εργαλεία. Εναλλακτικά στην 
περίπτωση ήδη διανοιγμένων οπών η πρόσβαση θα γίνεται με αφαίρεση της προβλεπόμενης 
τάπας. 

• Τα προετοιμασμένα τμήματα για τις οπές, θα είναι διαμετρήματος Ø66 στα δύο άκρα της 
βάσης και της οροφής. Οι αποστάσεις των οπών από την πλάτη και την κάθε πλευρά θα 
δοθούν σε πατρόν από την ΕΥΔΑΠ κατά την κατακύρωση της σύμβασης. Οι τέσσερις οπές θα 
στεγανοποιούνται με ελαστικές τάπες που θα συνοδεύουν το ερμάριο χωριστά. 

• Οι μεντεσέδες της πόρτας θα είναι δύο, με αντίστοιχη υποδοχή στο σώμα και την πόρτα από 
το ίδιο υλικό κατασκευής όλου του ερμαρίου. Η άρθρωση μεταξύ τους θα είναι με μεταλλικό 
πείρο.  

• Η πόρτα θα είναι αδιαφανής με άνοιγμα μέχρι 120ο. 
• Οι κοχλίες που θα χρησιμοποιηθούν στο ερμάριο (Μ8, Μ10 και Μ12), θα είναι εξαγωνικής 

κεφαλής. Το υλικό κατασκευής των κοχλιών θα είναι κοινός χάλυβας, ο οποίος θα έχει 
υποστεί γαλβάνισμα εν θερμώ. Εναλλακτικά, το υλικό κατασκευής των κοχλιών μπορεί να 
είναι ανοξείδωτος χάλυβας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-03 ή ισοδύναμου. 

• Τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικά με εσωτερικό σπείρωμα. Το υλικό κατασκευής των 
περικοχλίων θα είναι κοινός χάλυβας, ο οποίος θα έχει υποστεί γαλβάνισμα εν θερμώ. 
Εναλλακτικά, το υλικό κατασκευής των περικοχλίων πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-03 ή ισοδύναμου. 

• Το υλικό κατασκευής των ροδελών θα είναι κοινός χάλυβας, ο οποίος θα έχει υποστεί 
γαλβάνισμα εν θερμώ. Εναλλακτικά, το υλικό κατασκευής τους πρέπει να είναι ανοξείδωτος 
χάλυβας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10088-03 ή ισοδύναμου.  

• Ούπατ Φ12 πλαστικά για βίδες Μ12 και μήκους 80mm. Το υλικό κατασκευής του θα είναι 
από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας και αντοχής, σταθερότητα στη μεταβολή θερμοκρασίας 
από -40° έως +80°C,  μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό και συμπίεση, μεγάλη ικανότητα 
συγκράτησης. Με 4 ασφαλιστικά πτερύγια για μεγαλύτερη αντίσταση κατά της περιστροφής. 
Η αντοχή αυτών θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις βάρους και καταπόνησης 20Kg 
για το σύνολο της κατασκευής.  



 
 

                                                                                                                                                                                                    Τ.Π. 517.04 

517_04_v0001_ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  
18 Μαΐου 2021  Σελίδα 7 από 29 

• Χαλύβδινα άγκιστρα στερέωσης επί τοίχου. Θα περιλαμβάνονται 4 άγκιστρα στερέωσης τα 
οποία θα εφαρμόζουν εντός ειδικής υποδοχής στο ερμάριο που θα πρέπει να προταθεί 
σχετικά από τον συμμετέχοντα. Η αντοχή αυτών θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 
βάρους και καταπόνησης 20Kg για το σύνολο της κατασκευής. 

• Εκτός από τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις το ερμάριο θα πρέπει να συμφωνεί ως προς τις 
βασικές διαστάσεις με τα σχέδια που επισυνάπτονται. Τα σχέδια αυτά πρέπει να θεωρηθούν 
σαν ενδεικτικός οδηγός για την τελική κατασκευή. 

• Το συνολικό βάρος του ερμαρίου με την πλάκα στήριξης δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 13Kg. 

Ε. Tύπος εγκατάστασης: 
1. επίτοιχη με άγκιστρα στερέωσης, ούπα και αντίστοιχες βίδες, 

2. σε κάγκελα (με στηρίγματα vicar ή εναλλακτικό τρόπο), 

3. επιδαπέδια σε βάση προκατασκευασμένη από μπετό. 

1.4.2 ΛΟΓΟΤΥΠΟ-ΣΗΜΑΝΣΗ 
Τα ερμάρια θα φέρουν στην εξωτερική όψη της πόρτας ανάγλυφα το λογότυπο της ΕΥΔΑΠ που θα 
χορηγηθεί σε ηλεκτρονική μορφή κατά την κατακύρωση της σύμβασης, τα δε μεγέθη των γραμμάτων 
που θα το συνοδεύουν θα είναι, Ύψος x Πλάτος = 15mm x 15mm. Η Σήμανση θα είναι στο κέντρο της 
πόρτας του ερμαρίου. 

Θα πρέπει να φέρουν επίσης σήμανση σε ένα εκ των πλαϊνών τοιχωμάτων για το εργοστάσιο 
κατασκευής και τον χρόνο παραγωγής ενώ οι πληροφορίες αυτές θα είναι μόνιμες και ευανάγνωστες 
καθώς και το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Ε.ΥΔ.ΑΠ. «1022». Τα ερμάρια αυτά πρέπει να φέρουν 
εξωτερικά χαραγμένα ή κολλημένα ανεξίτηλα τον Κωδικό του υλικού Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα Στοιχεία του 
Προμηθευτή. 

1.4.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Η αποθήκευση των ερμαρίων πρέπει να γίνεται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους ώστε 
να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες ή από τις άσχημες 
καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με ουσίες που καταστρέφουν 
τα θερμοπλαστικά υλικά, όπως πετρέλαιο, χημικά κλπ. Κατά την παράδοσή τους αυτά θα είναι σε 
παλέτες προστατευμένα με πλαστικό περιτύλιγμα για την αποφυγή εκδορών στην επιφάνειά τους. 

Τα ερμάρια θα παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα. Τα ερμάρια θα είναι επιμελώς 
συσκευασμένα εντός νάιλον συσκευασίας το κάθε ένα και κατόπιν θα τοποθετούνται σε παλέτες EU. 
Θα παραδίδονται έτσι ώστε το συνολικό βάρος ανά παλέτα να μην ξεπερνά τα 550 Kg. 

Με την παραπάνω συσκευασία θα είναι ικανά να αποθηκευτούν και σε εξωτερικό χώρο χωρίς 
περαιτέρω προστασία έναντι καιρικών συνθηκών (βροχή ή υγρασία). 

1.4.4 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
Κάθε ερμάριο πρέπει να παραδίδεται πλήρες, μαζί με ένα πλαστικό σακουλάκι μέσα στο κιβώτιο 
όπου θα περιέχονται όλες οι αναγκαίοι κοχλίες-περικόχλια-ροδέλες στερέωσης των υδρομετρητών, 
του κολεκτέρ, οι ελαστικές τάπες στεγανοποίησης, τα σχετικά στηρίγματα Ω στερέωσης, των δύο 
κλειδιών, των αγκίστρων στερέωσης. 
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1.4.5 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 
Το ερμάριο θα κατασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου από θερμοσκληρυνόμενο υλικό πολυεστέρα 
ενισχυμένο με υαλόνημα, τύπου SMC, με τη μέθοδο Compression Moulding ή εναλλακτικά από 
θερμοπλαστικό πολυανθρακικό υλικό, με τη μέθοδο PC Injection Molding. 

Οι διαστάσεις των ερμαρίων θα είναι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. 

Το ερμάριο θα δέχεται στο εσωτερικό του διάταξη δύο υδρομετρητών που θα στερεώνεται με 
στηρίγματα τύπου Ω στις υποδοχές της βάσης του ερμαρίου που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη 
των υδρομετρητών και του κολεκτέρ. 

Σε όλες τις υποδοχές της βάσης του ερμαρίου θα τοποθετηθούν ορειχάλκινα ένθετα περικόχλια 
κατάλληλου μεγέθους (ενσωματωμένα κατά την διάρκεια της χύτευσης του πολυεστερικού υλικού). 

Ο αριθμός των ενθέτων περικοχλίων καθώς και οι θέσεις που θα τοποθετηθούν στην βάση του 
ερμαρίου δίνονται στα συνημμένα σχέδια. 

1.5 ΣΧΕΔΙΑ 

Περιλαμβάνονται σχέδια που συνοδεύουν την Τεχνική Προδιαγραφή. 

2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν πέντε (5) δείγματα 
ερμαρίου. Οι διαστάσεις των δειγμάτων μπορούν να διαφέρουν από αυτές του τελικού προϊόντος 
και να είναι έως 20% μεγαλύτερες ή/και έως 5% μικρότερες ανά διάσταση. 

Τα δείγματα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης, με Δελτίο Αποστολής στην αρμόδια Υπηρεσιακή 
Μονάδα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δειγμάτων (Δελτίο Αποστολής), που θα συνοδεύει τα δείγματα 
θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναθέτοντος Φορέα κατά την παραλαβή των δειγμάτων 
και στη συνέχεια η υπογεγραμμένη φωτοτυπία θα υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε 
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή και θα επισυνάπτεται στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Υποβολή Δείγματος, το αργότερο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής και κατάθεσης προσφορών αντίστοιχα. Για την κατάθεση – χειρισμό των 
δειγμάτων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/16. 

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού 
τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού:  

α. Τεχνικά φυλλάδια – τεχνική περιγραφή ερμαρίων. 
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β. Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια στα οποία θα παρουσιάζονται όλες αναλυτικά οι 
λεπτομέρειες των ερμαρίων, το τελείωμά τους κ.λ.π.  

γ. Κατάλογο με όλα τα επιμέρους υλικά από τα οποία θα κατασκευασθούν. 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση – Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται : 

o αναλυτικά η ποιότητα του υλικού ανά εξάρτημα των προσφερόμενων ειδών, 

o τα στοιχεία και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής, 

o ότι τα ερμάρια που θα παραδοθούν θα είναι αντίστοιχα με το αξιολογηθέν δείγμα 
ως προς το υλικό, την κατεργασία και την αντοχή, με εξαίρεση τη διάσταση,   

o το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης των ερμαρίων, 

o η δέσμευση της ύπαρξης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για περίοδο 10 ετών από 
την ημερομηνία της τελευταίας παράδοσης του υλικού. 

ε. Φωτοτυπία του δελτίου αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 
για την παράδοση ενός δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην κατά 
περίπτωση αρμόδια υπηρεσία που θα ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, 
ταυτόχρονα με την υποβολή της προσφοράς.   

στ. Πιστοποιητικά εκτέλεσης όλων των δοκιμών καταλληλόλητας (τόσο για την πολυεστερική 
πρώτη ύλη, όσο και για έτοιμο ερμάριο όμοιο του δείγματος) από τα οποία θα φαίνεται 
σαφώς ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. Θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ειδικευμένα σε έλεγχο πλαστικών 
υλικών αναγνωρισμένα από ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. 

Τα πιστοποιητικά θα αφορούν τις παρακάτω δοκιμές ελέγχου: 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Προσδιορισμός της πυκνότητας των πλαστικών 
υλικών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των 
ερμαρίων. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D792-20 (ή ΕΛΟΤ EN ISO 1183-
1). 

Προσδιορισμός της θερμοκρασίας στην οποία 
αρχίζουν να μαλακώνουν τα πλαστικά υλικά που 
χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των ερμαρίων. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D1525-17 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 306). 

Προσδιορισμός της απορρόφησης νερού από τα 
πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τη 
κατασκευή των ερμαρίων. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D570-98 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 62). 

Προσδιορισμός του βαθμού ευφλεξιμότητας των 
πλαστικών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή 
των ερμαρίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς IEC 60707. 
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Δοκιμή για τον προσδιορισμό του βαθμού αντοχής 
σε καιρικά φαινόμενα και την ακτινοβολία UV 
(υπεριώδη ακτινοβολία) των πλαστικών που 
χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των ερμαρίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ASTM G151-19 και G155-13 (ή ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 4892-2). 

Επιβεβαίωση της καταλληλόλητας των ερμαρίων να 
χρησιμοποιηθούν ή να αποθηκευτούν κάτω από 
συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στον 
Κανονισμό ΕΛΟΤ EN 60068.02.02. 
 Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη εφόσον δεν 
υπάρξει παραμόρφωση ή βλάβη κατά τη διάρκεια 
ή μετά τη δοκιμή , η οποία θα μπορούσε να 
περιορίσει τη λειτουργική ικανότητα των υλικών.  

Δοκιμή για την επίδραση της αλλαγής θερμοκρασίας 
στα ερμάρια. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ΕΛΟΤ EN 60068.02.14. 
Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχής αν δεν υπάρξει 
παραμόρφωση ή βλάβη κατά τη διάρκεια ή μετά τη 
δοκιμή, που θα μπορούσε να περιορίσει τη 
λειτουργική ικανότητα των υλικών. 

Δοκιμή για την προστασία κατά της υγρασίας. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ΕΛΟΤ EN 60068.02.30. 
Τα ερμάρια δοκιμών θα στερεωθούν σε 
κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια με όλες τις βίδες 
που παρέχονται από τον κατασκευαστή για το 
σκοπό αυτό. Η δοκιμή θα διεξαχθεί σε πλήρως 
συναρμολογημένα ερμάρια με τα μεταλλικά μέρη 
στη θέση τους και τα καλύμματα κλειστά. 
Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη αν : 
- δεν υπάρξει ένδειξη παραμόρφωσης, ραγίσματος 
ή άλλης βλάβης στα πλαστικά μέρη μετά την 
εκτέλεσή της, που να περιορίζει τη λειτουργική 
τους ικανότητα. 
- Δεν υπάρξει ένδειξη οξείδωσης σε μεταλλικά 
μέρη.  

Δοκιμές για προστασία κατά της διείσδυσης 
στερεών αντικειμένων, σκόνης και νερού.  

Τα ερμάρια πρέπει να στερεωθούν σε κατακόρυφη 
επίπεδη επιφάνεια με όλες τις βίδες που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή για το σκοπό 
αυτό. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε πλήρως 
συναρμολογημένα ερμάρια με τα μεταλλικά μέρη 
στη θέση τους και τα καλύμματα κλειστά, για βαθμό 
προστασίας ΙΡ44, ΕΛΟΤ EN 60529. 
Οι δοκιμές αυτές έχουν τις παρακάτω επιμέρους 
δοκιμές:  
α. Προστασία έναντι διείσδυσης στερεών 
αντικειμένων και σκόνης.  
Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στον 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529. 
β. Προστασία έναντι διείσδυσης νερού. 
Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στον 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 σύμφωνα με τον απαιτούμενο 
βαθμό προστασίας. 
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Προσδιορισμός αντοχής θραύσεως σε εφελκυσμό 
των πλαστικών υλικών που  χρησιμοποιούνται για 
τη κατασκευή των ερμαρίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D638-14 (ή ΕΛΟΤ EN ISO 527-4). 

Δοκιμή επιβεβαίωσης του βαθμού προστασίας 
έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κώδικας 
ΙΚ). 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ 50102, για βαθμό 
προστασίας ΙΚ 10. Η ενέργεια κρούσης θα είναι ίση 
με 20 Joule. Η δοκιμή θα γίνει σε οποιοδήποτε 
σημείο επίπεδης επιφάνειας του ερμαρίου (πλήρως 
συναρμολογημένου με το κάλυμμα στη θέση του). Η 
δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 6.4 του αναφερόμενου προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 50102. Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη αν 
δεν υπάρξει ένδειξη βλάβης που θα μπορούσε να 
περιορίσει τις λειτουργικές ικανότητες του 
ερμαρίου. Ελαφρά παραμόρφωση που δε μειώνει 
όμως την προστασία κατά της διείσδυσης στερεών 
αντικειμένων, σκόνης ή νερού, θα γίνει αποδεκτή. 

 

ζ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των υλικών που 
χρησιμοποιεί για την κατασκευή των ερμαρίων και για το σκοπό αυτό οφείλει να παραδώσει 
συμπληρωμένο τον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ τις ΔΟΚΙΜΕΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ τις ΔΟΚΙΜΕΣ  

α/
α 

Χαρακτηρισ
τικό 

Παράγραφος 
προδιαγραφ
ής 

Κανονισμός Μονάδες Προδιαγρα
φόμενη 
τιμή 

Προσφερόμε
νη τιμή 

1 Αντοχή 
Θραύσεως σε 
εφελκυσμό 

 ASTM 
D638-14 
ή 
ΕΛΟΤ EN ISO 
527-4 

P.S.I. 
 
 
 
Mpa 

min. 
9.000 
 
 
min 61 

 

2 Πυκνότητα  ASTM 
D792-20 
ή 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
1183-1 

gr/cm3 1,7-1,8  

3 Θερμική 
Αντοχή 
 

 ASTM 
D1525-17 
ή 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
306 

OC 130  

4 Απορρόφηση 
νερού 
24h/23ο C 

 ASTM 
D570-98 
ή 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
62 

% 0.5  

5 Δοκιμή σε 
θερμό και 
ξηρό 
Περιβάλλον 
(Test Bd) 

 ΕΛΟΤ EN 
60068.02.02 

OC - hrs 100-16  
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6 Βαθμός 
προστασίας 
σε 
κρούση 
(Κώδικας ΙΚ ) 

 ΕΛΟΤ EN 
50102 

Βαθμός 
 
  

ΙΚ 10  

7 Βαθμός 
Προστασίας 

 ΕΛΟΤ EN 
60529 

 IP 44  

 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΕΕΕΣ αντίστοιχα ότι τα κάτωθι 
Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό ISO 9001 του συμμετέχοντα προμηθευτή. 

• Πιστοποιητικό του εργοστασίου του ISO 9001, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή πλαστικών ειδών. 

• Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι η εφαρμογή του εν θερμώ γαλβανίσματος της πλάκας 
που θα τοποθετηθεί στην πλάτη του ερμαρίου είναι σύμφωνη με το πρότυπο ASTM A123/ 
A123 M ή ΕΛΟΤ EN ISO 1461, (επικαλύψεις με γαλβανισμό).   

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» κατά 
το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, θα πρέπει όμως 
να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών 
φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλόλητας γίνονται δεκτά 
στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του 
Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, 
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ.) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Εφόσον ελεγχθούν τα υποβαλλόμενα έγγραφα (παράγραφος § 2.2) από την αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα ορίσει, στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η τεχνική 
αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων για όσους προμηθευτές δεν αποκλειστούν από τον 
γενόμενο έλεγχο των εγγράφων της παραγράφου § 2.2. 
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Οι διαστάσεις των δειγμάτων μπορούν να διαφέρουν από αυτές του τελικού προϊόντος και να είναι 
έως 20% μεγαλύτερες ή/και έως 5% μικρότερες ανά διάσταση. 

Πριν την έναρξη των δοκιμών των δειγμάτων, θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες το σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. 
Οι δοκιμές θα εκτελεστούν σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή 
μη εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Οι δοκιμές θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και σε εξωτερικό συνεργαζόμενο 
εργαστήριο ή Φορέα, με την δαπάνη να βαρύνει την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Οι έλεγχοι θα γίνουν από την ορισμένη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ σε 
συνεργασία με Ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. ή/και με Εξωτερικό Επιθεωρητή, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του ζητούμενου υλικού με την παρούσα Προδιαγραφή και τα σχετικά 
πρότυπα, όπως επίσης και η ορθότητα των δηλωθέντων από τους διαγωνιζόμενους. Η συνεργασία 
με ελεγκτή της Ε.ΥΔ.Α.Π. ή με Εξωτερικό Επιθεωρητή είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Όλοι οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν θα πρέπει να είναι επιτυχείς 100%. 

Σε περιπτώσεις που οι έλεγχοι των δειγμάτων δεν είναι επιτυχείς (οι διαπιστωμένες αποκλίσεις είναι 
εκτός των ορίων αποδοχής), η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται και ο διαγωνιζόμενος 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Οι έλεγχοι κατά την Αξιολόγηση του Διαγωνισμού βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Τα υποβληθέντα δείγματα κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δύναται να υποβληθούν στο σύνολο ή 
μέρος των παρακάτω ελέγχων: 

Μη καταστροφικοί έλεγχοι (NDT-Non Destructive Tests): 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Προσδιορισμός της πυκνότητας των 
πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται για 
τη κατασκευή των ερμαρίων. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D792-20 (ή ΕΛΟΤ EN ISO 
1183-1).  

Προσδιορισμός της θερμοκρασίας στην οποία 
αρχίζουν να μαλακώνουν τα πλαστικά υλικά 
που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των 
ερμαρίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D1525-17 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
306).  

Προσδιορισμός της απορρόφησης νερού από 
τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται για 
τη κατασκευή των ερμαρίων. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D570-98 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 62).  

Προσδιορισμός του βαθμού ευφλεξιμότητας 
των πλαστικών που χρησιμοποιούνται για τη 
κατασκευή των ερμαρίων. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς IEC 60707. 



 
 

                                                                                                                                                                                                    Τ.Π. 517.04 

517_04_v0001_ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ  
18 Μαΐου 2021  Σελίδα 14 από 29 

Δοκιμή για τον προσδιορισμό του βαθμού 
αντοχής σε καιρικά φαινόμενα και την 
ακτινοβολία UV (υπεριώδη ακτινοβολία) των 
πλαστικών που χρησιμοποιούνται για τη 
κατασκευή των ερμαρίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ASTM G151-19 και G155-13 (ή 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4892-2). 

Επιβεβαίωση της καταλληλόλητας των 
ερμαρίων να χρησιμοποιηθούν ή να 
αποθηκευτούν κάτω από συνθήκες υψηλών 
θερμοκρασιών. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στον 
Κανονισμό ΕΛΟΤ EN 60068.02.02. 
Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη εφόσον δεν 
υπάρξει παραμόρφωση ή βλάβη κατά τη 
διάρκεια ή μετά τη δοκιμή , η οποία θα 
μπορούσε να περιορίσει τη λειτουργική 
ικανότητα των υλικών. 

Δοκιμή για την επίδραση της αλλαγής 
θερμοκρασίας στα ερμάρια. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ΕΛΟΤ EN 60068.02.14. 
Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχής αν δεν υπάρξει 
παραμόρφωση ή βλάβη κατά τη διάρκεια ή μετά 
τη δοκιμή, που θα μπορούσε να περιορίσει τη 
λειτουργική ικανότητα των υλικών.  

Δοκιμή για την προστασία κατά της 
υγρασίας. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ΕΛΟΤ EN 60068.02.30. 
Τα ερμάρια δοκιμών θα στερεωθούν σε 
κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια με όλες τις 
βίδες που παρέχονται από τον κατασκευαστή για 
το σκοπό αυτό. Η δοκιμή θα διεξαχθεί σε πλήρως 
συναρμολογημένα ερμάρια με τα μεταλλικά 
μέρη στη θέση τους και τα καλύμματα κλειστά. 
Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη αν : 
- δεν υπάρξει ένδειξη παραμόρφωσης, 
ραγίσματος ή άλλης βλάβης στα πλαστικά μέρη 
μετά την εκτέλεσή της, που να περιορίζει τη 
λειτουργική τους ικανότητα. 
- Δεν υπάρξει ένδειξη οξείδωσης σε μεταλλικά 
μέρη.  

Δοκιμές για προστασία κατά της διείσδυσης 
στερεών αντικειμένων, σκόνης και νερού.  

Τα ερμάρια πρέπει να στερεωθούν σε 
κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια με όλες τις βίδες 
που παρέχονται από τον κατασκευαστή για το 
σκοπό αυτό. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε πλήρως 
συναρμολογημένα ερμάρια με τα μεταλλικά μέρη 
στη θέση τους και τα καλύμματα κλειστά, για 
βαθμό προστασίας ΙΡ44, ΕΛΟΤ EN 60529. 
Οι δοκιμές αυτές έχουν τις παρακάτω επιμέρους 
δοκιμές: 
α. Προστασία έναντι διείσδυσης στερεών 
αντικειμένων και σκόνης. 
Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στον 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529. 
β. Προστασία έναντι διείσδυσης νερού.  
Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στον 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 σύμφωνα με τον απαιτούμενο 
βαθμό προστασίας.  
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Καταστροφικοί έλεγχοι (Destructive Tests): 
  

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
Προσδιορισμός αντοχής θραύσεως σε 
εφελκυσμό των πλαστικών υλικών που  
χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των 
ερμαρίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D638-14 (ή ΕΛΟΤ EN ISO 
527-4). 

Δοκιμή επιβεβαίωσης του βαθμού προστασίας 
έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων 
(κώδικας ΙΚ). 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται 
στους Κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ 50102, για βαθμό 
προστασίας ΙΚ 10. Η ενέργεια κρούσης θα 
είναι ίση με 20 Joule. Η δοκιμή θα γίνει σε 
οποιοδήποτε σημείο επίπεδης επιφάνειας του 
ερμαρίου (πλήρως συναρμολογημένου με το 
κάλυμμα στη θέση του). Η δοκιμή θα 
διεξαχθεί όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 6.4 του αναφερόμενου προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50102. Η δοκιμή θα θεωρηθεί 
επιτυχημένη αν δεν υπάρξει ένδειξη βλάβης 
που θα μπορούσε να περιορίσει τις 
λειτουργικές ικανότητες του ερμαρίου. 
Ελαφρά παραμόρφωση που δε μειώνει όμως 
την προστασία κατά της διείσδυσης στερεών 
αντικειμένων, σκόνης ή νερού, θα γίνει 
αποδεκτή.  

 
Επισημαίνεται ότι λόγω διενέργειας καταστροφικών ελέγχων στα προσκομισθέντα δείγματα, αυτά 
δεν επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους. 

Τέλος, τα ερμάρια θα εξετασθούν οπτικά, πριν και μετά το στάδιο των ελέγχων, για να επιβεβαιωθεί 
ότι: 

• Σε κανένα σημείο δεν διακρίνεται ίχνος ζημίας ή παραμόρφωσης. 

• Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι λείες και χωρίς ελαττώματα. 

• Δεν υπάρχουν ενδείξεις ελαττωματικής χύτευσης. 

• Η σήμανση είναι σωστή και συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 

• Υπάρχουν όλα τα παρελκόμενα. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
που η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η οποία στη συνέχεια θα συντάξει το σχετικό 
πρωτόκολλο. 

Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. ή/και με εξωτερικό επιθεωρητή. 
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Οι έλεγχοι και η επιθεώρηση μπορούν να γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής των ερμαρίων ή στις 
εγκαταστάσεις του Προμηθευτή ή στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. ή σε εξωτερικό συνεργαζόμενο 
εργαστήριο ή Φορέα. 

Οι εκπρόσωποι της Ε.ΥΔ.Α.Π. ή/και ο Εξωτερικός Επιθεωρητής, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα 
τμήματα του εργοστασίου κατασκευής ή/και στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. 

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή. 

Δαπάνες από ενδεχόμενους πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους πέραν των πιο πάνω 
αναφερομένων βαραίνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
Κατά την παραλαβή των ερμαρίων, θα διενεργηθούν σε τυχαίο δείγμα, επιλογής της Επιτροπής 
Παραλαβής της Ε.ΥΔ.Α.Π, οι μη καταστροφικοί έλεγχοι που περιγράφονται (NDT-Non Destructive 
Tests) στον πίνακα που ακολουθεί. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟΥ 
(τεμάχια) 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

10 έως 49 3 τμχ 

ΑΠΟ 50 έως 500 έως 7 % 

ΑΠΟ 501 έως 1000 έως 5 % 

> 1000 έως 3 % 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Προσδιορισμός της πυκνότητας των 
πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται για 
τη κατασκευή των ερμαρίων. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους  
Κανονισμούς ASTM D792-20 (ή ΕΛΟΤ EN ISO 
1183-1). 

Προσδιορισμός της θερμοκρασίας στην οποία 
αρχίζουν να μαλακώνουν τα πλαστικά υλικά 
που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των 
ερμαρίων. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D1525-17 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
306).  

Προσδιορισμός της απορρόφησης νερού από 
τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται για 
τη κατασκευή των ερμαρίων. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς ASTM D570-98 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 62).  

Προσδιορισμός του βαθμού ευφλεξιμότητας 
των πλαστικών που χρησιμοποιούνται για τη 
κατασκευή των ερμαρίων. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς IEC 60707.  

Δοκιμή για τον προσδιορισμό του βαθμού 
αντοχής σε καιρικά φαινόμενα και την 
ακτινοβολία UV (υπεριώδη ακτινοβολία) των 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ASTM G151-19 και G155-13 (ή ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 4892-2). 
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πλαστικών που χρησιμοποιούνται για τη 
κατασκευή των ερμαρίων. 

Επιβεβαίωση της καταλληλόλητας των 
ερμαρίων να χρησιμοποιηθούν ή να 
αποθηκευτούν κάτω από συνθήκες υψηλών 
θερμοκρασιών. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στον 
Κανονισμό ΕΛΟΤ EN 60068.02.02. Η δοκιμή θα 
θεωρηθεί επιτυχημένη εφόσον δεν υπάρξει 
παραμόρφωση ή βλάβη κατά τη διάρκεια ή μετά 
τη δοκιμή , η οποία θα μπορούσε ναπεριορίσει τη 
λειτουργική ικανότητα των υλικών. 

Δοκιμή για την επίδραση της αλλαγής 
θερμοκρασίας στα ερμάρια. 
 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ΕΛΟΤ EN 60068.02.14.  
Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχής αν δεν υπάρξει 
παραμόρφωση ή βλάβη κατά τη διάρκεια ή μετά 
τη δοκιμή, που θα μπορούσε να περιορίσει τη 
λειτουργική ικανότητα των υλικών. 

Δοκιμή για την προστασία κατά της υγρασίας. 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους 
Κανονισμούς ΕΛΟΤ EN 60068.02.30. 
Τα ερμάρια δοκιμών θα στερεωθούν σε 
κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια με όλες τις 
βίδες που παρέχονται από τον κατασκευαστή για 
το σκοπό αυτό. Η δοκιμή θα διεξαχθεί σε πλήρως 
συναρμολογημένα ερμάρια με τα μεταλλικά 
μέρη στη θέση τους και τα καλύμματα κλειστά.  
Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη αν :  
- δεν υπάρξει ένδειξη παραμόρφωσης, 
ραγίσματος ή άλλης βλάβης στα πλαστικά μέρη 
μετά την εκτέλεσή της, που να περιορίζει τη 
λειτουργική τους ικανότητα.  
- Δεν υπάρξει ένδειξη οξείδωσης σε μεταλλικά 
μέρη.  

Δοκιμές για προστασία κατά της διείσδυσης 
στερεών αντικειμένων, σκόνης και νερού.  

Τα ερμάρια πρέπει να στερεωθούν σε 
κατακόρυφη επίπεδη επιφάνεια με όλες τις βίδες 
που παρέχονται από τον κατασκευαστή για το 
σκοπό αυτό. Οι δοκιμές θα διεξαχθούν σε πλήρως 
συναρμολογημένα ερμάρια με τα μεταλλικά μέρη 
στη θέση τους και τα καλύμματα κλειστά, για 
βαθμό προστασίας ΙΡ44, ΕΛΟΤ EN 60529.  
Οι δοκιμές αυτές έχουν τις παρακάτω επιμέρους 
δοκιμές:  
α. Προστασία έναντι διείσδυσης στερεών 
αντικειμένων και σκόνης.  
Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στον 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.  
β. Προστασία έναντι διείσδυσης νερού.  
Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στον 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 σύμφωνα με τον απαιτούμενο 
βαθμό προστασίας.  

 
Στη συνέχεια, σε ένα από τα δείγματα, θα πραγματοποιηθεί η δοκιμή που αφορά τον Προσδιορισμό 
του βαθμού αντοχής σε καιρικά φαινόμενα και την ακτινοβολία UV (υπεριώδη ακτινοβολία) των 
πλαστικών που χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των ερμαρίων. Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως 
περιγράφεται στους Κανονισμούς ASTM G151-19 και G155-13 (ή ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4892-2). 
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Τέλος, μετά και τη δοκιμή τεχνητής γήρανσης, στα ίδιο δείγμα δύναται να πραγματοποιηθούν εκ 
νέου το σύνολο ή μέρος των προηγούμενων μη καταστροφικών ελέγχων.  

Οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι επιτυχείς 100%.  

Τέλος, τα ερμάρια θα εξετασθούν οπτικά, πριν και μετά το στάδιο των μη καταστροφικών ελέγχων, 
για να επιβεβαιωθεί ότι: 

• Σε κανένα σημείο δεν διακρίνεται ίχνος ζημίας ή παραμόρφωσης. 

• Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι λείες και χωρίς ελαττώματα. 

• Δεν υπάρχουν ενδείξεις ελαττωματικής χύτευσης. 

• Η σήμανση είναι σωστή και συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 

• Υπάρχουν όλα τα παρελκόμενα. 

Σε περιπτώσεις αστοχίας ελέγχων, επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι στους οποίους διαπιστώθηκαν 
αποκλίσεις σε νέα τεμάχια, ίσου πλήθους με τους αρχικούς ελέγχους. 

Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις εκτός των ορίων αποδοχής, η υπό παραλαβή 
ποσότητα απορρίπτεται, επιστρέφεται και αναμένεται σε χρονικό διάστημα ενός μηνός νέα 
ποσότητα με τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση και νέας ασυμφωνίας του δείγματος ως προς την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση. 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (DESTRUCTIVE TESTS) 
Οι Καταστροφικοί Έλεγχοι θα διενεργηθούν σε τυχαίο δείγμα, επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής 
της Ε.ΥΔ.Α.Π, με διαφορετικά ερμάρια από τα αυτά που επιλέχθηκαν για τους μη καταστροφικούς 
ελέγχους και στις ακόλουθες ποσότητες : 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ 
(τεμάχια) 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

10 έως 49 3  

ΑΠΟ 50 έως 500 5  

ΑΠΟ 51 έως 1000 7 
> 1000 10 

 
Πριν την έναρξη των καταστροφικών ελέγχων  τα ερμάρια θα εξετασθούν οπτικά για να επιβεβαιωθεί 
ότι: 

• Σε κανένα σημείο δεν διακρίνεται ίχνος ζημίας ή παραμόρφωσης. 
• Οι εξωτερικές επιφάνειες είναι λείες και χωρίς ελαττώματα. 
• Δεν υπάρχουν ενδείξεις ελαττωματικής χύτευσης. 
• Η σήμανση είναι σωστή και συμφωνεί με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 
• Υπάρχουν όλα τα παρελκόμενα. 

 
Επισημαίνεται ότι: 

• Η δοκιμή αντοχής θραύσεως σε εφελκυσμό των πλαστικών υλικών που  χρησιμοποιούνται 
για τη κατασκευή των ερμαρίων και η δοκιμή επιβεβαίωσης του βαθμού προστασίας έναντι 
εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ), διενεργούνται σε διαφορετικά δείγματα. 
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• στην περίπτωση επιτυχών ελέγχων και συνεπώς παραλαβής της ποσότητας, ο Προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ερμάρια που υποβλήθηκαν σε καταστροφικούς ελέγχους, 
με δική του δαπάνη. 

Α. ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ. 

Τα κριτήρια αποδοχής του ελέγχου θα είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς ASTM D638-14 (ή ΕΛΟΤ 
EN ISO 527-4).  

Οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι επιτυχείς 100%. 

Σε περιπτώσεις που οι έλεγχοι δεν είναι επιτυχείς (οι διαπιστωμένες αποκλίσεις είναι εκτός των 
ορίων αποδοχής), επαναλαμβάνεται ο έλεγχος σε νέα τεμάχια, ίσου πλήθους με τους αρχικούς 
ελέγχους.  

Κατά την επανάληψη των ελέγχων, θα πρέπει να είναι επιτυχείς 100%. 

Εάν και κατά τον επανέλεγχο οι διαπιστωμένες αποκλίσεις είναι εκτός των ορίων αποδοχής, η υπό 
παραλαβή ποσότητα του ερμαρίου απορρίπτεται. 

Β. ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ του ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΡΟΥΣΕΩΝ (κώδικας ΙΚ) 

Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στους Κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ 50102, για βαθμό 
προστασίας ΙΚ 10. Η ενέργεια κρούσης θα είναι ίση με 20 Joule. Η δοκιμή θα γίνει σε οποιοδήποτε 
σημείο επίπεδης επιφάνειας του ερμαρίου (πλήρως συναρμολογημένου με το κάλυμμα στη θέση 
του). Η δοκιμή θα διεξαχθεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.4 του αναφερόμενου προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 50102. Η δοκιμή θα θεωρηθεί επιτυχημένη αν δεν υπάρξει ένδειξη βλάβης που θα 
μπορούσε να περιορίσει τις λειτουργικές ικανότητες του ερμαρίου. Ελαφρά παραμόρφωση που δε 
μειώνει όμως την προστασία κατά της διείσδυσης στερεών αντικειμένων, σκόνης ή νερού, θα γίνει 
αποδεκτή. 

Τα ερμάρια που θα υποβληθούν σε αυτή τη δοκιμασία, θα είναι διαφορετικά από τα δείγματα που 
υποβλήθηκαν στη δοκιμασία αντοχής θραύσεως σε εφελκυσμό των πλαστικών υλικών που  
χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή των ερμαρίων της παραγράφου § 2.3.2.Α της παρούσας. 

Οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι επιτυχείς 100%. 

Σε περιπτώσεις που οι έλεγχοι δεν είναι επιτυχείς (οι διαπιστωμένες αποκλίσεις είναι εκτός των 
ορίων αποδοχής), επαναλαμβάνεται ο έλεγχος σε νέα τεμάχια, ίσου πλήθους με τους αρχικούς 
ελέγχους.  

Κατά την επανάληψη των ελέγχων, θα πρέπει να είναι επιτυχείς 100%. 

Εάν και κατά τον επανέλεγχο οι διαπιστωμένες αποκλίσεις είναι εκτός των ορίων αποδοχής, η υπό 
παραλαβή ποσότητα του ερμαρίου απορρίπτεται. 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα ερμάρια θα πρέπει να έχουν να διαθέτουν εγγύηση από τον προμηθευτή χρονικής διάρκειας τριών 
(3) ετών από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η εγγύηση θα 
προσκομίζεται από τον Προμηθευτή των ερμαρίων και δύναται να έχει εκδοθεί είτε από τον 
προμηθευτή είτε από τον κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος έναντι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα 
είναι ο προμηθευτής ο οποίος και συμβάλλεται μαζί της.  
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Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των ερμαρίων κατά το 
χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ερμάρια ή μέρος αυτών, με καινούργια τα οποία θα προσκομίσει 
στην ΕΥΔΑΠ. 
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ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 

 
Σχέδιο 1: Τρισδιάστατη όψη ερμαρίου με οπές στην πλάτη 
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Σχέδιο 2: Τρισδιάστατη όψη ερμαρίου με οπές στην πλάτη και κοχλίες στήριξης 
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Σχέδιο 3: Τρισδιάστατη όψη ερμαρίου πλήρως εγκατεστημένο με οπές και κοχλίες 
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Σχέδιο 4: Τρισδιάστατη όψη ερμαρίου πλήρως εγκατεστημένο χωρίς οπές και κοχλίες 
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Σχέδιο 5: Τρισδιάστατη όψη συνδεσμολογίας μετρητών 
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Σχέδιο 6: Πλάτη ερμαρίου με πλάκα στήριξης 
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Σχέδιο 7: Κατακόρυφη τομή παράλληλη προς τις δυο πλάγιες όψεις 
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Σχέδιο 8: Εξωτερική Πόρτα Ερμαρίου με σήμα ΕΥΔΑΠ 
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Σχέδιο 9: Εσωτερική όψη ερμαρίου και πόρτας 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
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Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αφορά τον παρακάτω κωδικό CPV: 
 

44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η τεχνική προδιαγραφή περιλαμβάνει την προμήθεια καλύμματος φρεατίου υδροληψίας από 
χυτοσίδηρο 331Χ331 κλάσης Β125.  

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

 

Σε περίπτωση αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων θα υπερισχύουν οι απαιτήσεις σύμφωνα με την 
παρακάτω σειρά προτεραιότητας: 
• Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους 

της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, καθώς και στα ειδικά πρότυπα που παραπέμπουν. 

• Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω βασικά πρότυπα και στα ειδικά πρότυπα που 
παραπέμπουν. 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΒΑΦΗ 
Τα καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ΕΛΟΤ ΕΝ124-1 & -2 
κλάσης Β125 και το υλικό κατασκευής θα είναι χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη σύμφωνα με το 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1563. Τα καλύμματα θα παραδοθούν με επικάλυψη (coated) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 4.2 Coating materials του ΕΛΟΤ ΕΝ 124-2.  

Συγκεκριμένα πριν τη βαφή θα προηγηθεί καθαρισμός των καλυμμάτων και απαλλαγή τους από τη 
σκουριά και εν συνεχεία θα επακολουθήσει αμμοβολή.  

ΕΛΟΤ ΕΝ 124-1 Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας 
οχημάτων & πεζών – Μέρος 1: Ορισμοί, ταξινόμηση, γενικές αρχές σχεδιασμού, 
απαιτήσεις επίδοσης και μέθοδοι δοκιμής.  

ΕΛΟΤ ΕΝ 124-2 Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας 
οχημάτων & πεζών – Μέρος 2: Καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 Τεχνολογία χυτηρίων - Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη 
ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας -  Απαιτήσεις 
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Κατόπιν τα καλύμματα θα βαφούν σε όλες τις πλευρές με αντιδιαβρωτική εποξειδική βαφή υψηλής 
αντοχής, χρώματος, μαύρου ή ανθρακί. Το συνολικό πάχος των στρώσεων, θα είναι τουλάχιστον 
(minimum) 100μm. H εποξειδική βαφή θα είναι κατάλληλη για μεταλλικές επιφάνειες. 

1.3.2 ΑΝΟΧΕΣ 
1. Ο προμηθευτής θα πρέπει να κατασκευάζει καλύμματα σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και 

τις ανοχές των διαστάσεων που ορίζονται σε αυτό. 
2. Οι παράπλευρες επιφάνειες των καλυμμάτων πρέπει να είναι επίπεδες, σε οποιαδήποτε 

κατεύθυνση, χωρίς ρωγμές, κοιλώματα, εξογκώματα κτλ και η επιφάνεια έδρασης των 
καλυμμάτων πάνω στα πλαίσια θα είναι απόλυτα επίπεδη χωρίς να ταλαντεύεται το κάλυμμα. 

3. Οι ακμές των πλευρών θα είναι ευθύγραμμες χωρίς αποκλίσεις. 

1.3.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 
Τα καλύμματα θα μεταφερθούν πάνω σε παλέτες, δεμένα με μεταλλικό τσέρκι και τυλιγμένα με 
διαφανή μεμβράνη στις αποθήκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο Μενίδι. Σε κάθε παλέτα θα τοποθετούνται 
περίπου 200 καλύμματα και θα αναγράφεται εξωτερικά η ποσότητα του περιεχομένου έκαστης 
παλέτας. 

Όλες οι μεταφορές, φορτώσεις, εκφορτώσεις θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή. Η 
φόρτωση-εκφόρτωση από και προς τις αποθήκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., θα γίνεται κατά τις εργάσιμες 
ώρες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, κατόπιν συνεννόησης. 

1.3.4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 Η σήμανση των καλυμμάτων θα συμφωνεί με την κάτοψη του σχεδίου που συνοδεύει την Τεχνική 
Προδιαγραφή. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΝ 124-2 η σήμανση των καλυμμάτων θα έχει ως ακολούθως: 

Α) Το όνομα του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 124. 

Β) Η κατάλληλη κλάση του καλύμματος (Β125) 

Γ) Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή (όχι του προμηθευτή). 

Δ) Το εργοστάσιο κατασκευής το οποίο μπορεί να είναι με κωδικό. 

Ε) Η ημερομηνία ή η εβδομάδα και ο χρόνος κατασκευής του καλύμματος 
(κωδικοποιημένος ή μη)  

Όλες οι ανωτέρω σημάνσεις θα πρέπει να είναι ορατές στην πάνω ή στην κάτω πλευρά των 
καλυμμάτων. Σε κάθε περίπτωση οι σημάνσεις Α και Β δηλαδή το όνομα του ευρωπαϊκού προτύπου 
& η κλάση των καλυμμάτων θα αποτυπώνονται πάντα στην πάνω πλευρά αυτών. 

1.4 ΣΧΕΔΙΑ 

Περιλαμβάνεται σχέδιο που συνοδεύει την Τεχνική Προδιαγραφή. Όλες οι διαστάσεις του σχεδίου 
με τις ανοχές τους είναι σε χιλιοστά. Εάν σε κάποια διάσταση δεν υπάρχουν ανοχές τότε να 
θεωρηθούν ±2mm.  

Ειδικότερα για τη διάσταση που προσδιορίζει την εσοχή των καλυμμάτων αυτή κυμαίνεται σε 
εύρος από 30 έως 40 mm γεγονός που εμπεριέχει τις όποιες αποδεκτές ανοχές. Περεταίρω 
απόκλιση από τα όρια αυτά δεν δύναται να γίνει αποδεκτή.  
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2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν 2 (δύο) δείγματα. Τα 
δείγματα κατά τη φάση της διενέργειας του διαγωνισμού θα ελέγχονται σε δοκιμές σε θλίψη 
σύμφωνα με τη παράγραφο 2.3.1 και σε οπτικούς ελέγχους σύμφωνα με τη παράγραφο 2.3.2.Β. της 
παρούσης προδιαγραφής. Τα δείγματα αυτά δεν θα ελέγχονται ως προς τη σήμανσή τους άρα είναι 
δυνατό να μη φέρουν το λογότυπο της ΕΥΔΑΠ, ή άλλη σήμανση όπως αυτή φαίνεται στη κάτοψη 
του σχεδίου που συνοδεύει τη τεχνική προδιαγραφή. Από τα δύο δείγματα στο ένα θα γίνει η 
δοκιμή σε θλίψη και το άλλο θα μείνει στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να γίνουν οι 
οπτικοί έλεγχοι.  

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με την Τεχνική Προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά 
υπογεγραμμένα όσα έγγραφα εκδίδονται από τους ίδιους) τα κάτωθι: 

• Τεχνική Προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων καλυμμάτων, στην 
οποία θα αναγράφεται ο τύπος της εποξειδικής βαφής που θα χρησιμοποιηθεί. 

• Βεβαίωση του διαγωνιζόμενου ότι τα καλύμματα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 124-
1 & -2 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υποβολή της 
προσφοράς. 

• Βεβαίωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα αναγράφεται η τοποθεσία (χώρα, περιοχή) και η 
ονομασία του εργοστασίου κατασκευής των καλυμμάτων. 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα ότι τα 
κάτωθι Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του συμμετέχοντα διαγωνιζόμενου. 

Το Πιστοποιητικό αυτό θα υποβληθεί – προσκομιστεί μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» κατά 
το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. 

Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά 
έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, 
Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ γίνονται δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε 
ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
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υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα 
ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή ή να αναθέσει σε 
πιστοποιημένο εργαστήριο, όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται στα προσκομισθέντα 
δείγματα. 

Πριν την έναρξη των δοκιμών, θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σε 
όλους τους συμμετέχοντες το σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι 
δοκιμές θα εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα εξετάσει τα δείγματα και θα διενεργήσει τις δοκιμές 
σε θλίψη και τους οπτικούς ελέγχους σύμφωνα με την παρ. 2.3.2.Β. της παρούσης. Κατά τη φάση 
αυτή θα γίνει η δοκιμή σε θλίψη σε εν εκ των δύο δειγμάτων. Εάν το δείγμα δεν περάσει τη δοκιμή 
σε θλίψη ή τους οπτικούς ελέγχους με επιτυχία αυτομάτως ο διαγωνιζόμενος απορρίπτεται.  

Οι έλεγχοι κατά την Αξιολόγηση του Διαγωνισμού βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει και η οποία θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο. 

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή. 

Οι διενεργούμενοι έλεγχοι θα είναι οι παρακάτω: 

A. ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ 

Για τον προσδιορισμό της αντοχής σε θλίψη των καλυμμάτων, για κάθε παρτίδα η Επιτροπή 
Παραλαβής δύναται να διενεργεί δοκιμές σύμφωνα με τα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 7.2.2 
του ΕΝ124-2 & τη παράγραφο 7.3 του ΕΝ124-1. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή δύναται να διενεργεί ανά 
παρτίδα ελέγχους σε θλίψη σε 3 καλύμματα και αν κάποιο εξ αυτών αστοχήσει τότε θα 
διενεργούνται εκ νέου έλεγχοι σε 5 νέα καλύμματα. Αν πάλι κάποιο εξ αυτών των 5 καλυμμάτων 
αστοχήσει εκ νέου τότε θα απορρίπτεται όλη η τμηματική παρτίδα.  

Τα καλύμματα θα υποβάλλονται σε στατικό φορτίο 125ΚΝ σύμφωνα με τον πίνακα 4 παρ. 7.2 του 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124-1. 

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 124-1 οι δοκιμές των πλαισίων και των καλυμμάτων θα πρέπει να γίνονται 
σαν ολοκληρωμένες μονάδες και όχι μεμονωμένα. Για το λόγο αυτό κατά τη δοκιμή θλίψης των 
καλυμμάτων η Υπηρεσία θα χορηγεί πλαίσια έτσι ώστε οι δοκιμές να γίνονται σαν ολοκληρωμένες 
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μονάδες. Εάν λοιπόν κατά τη δοκιμή θλίψης διαπιστωθεί θραύση στο πλαίσιο και όχι στο κάλυμμα 
τότε θεωρείται ότι το κάλυμμα έχει περάσει τη δοκιμή.  

Θεωρείται ότι τα καλύμματα αστόχησαν στις δοκιμές θλίψης όταν παρουσιάσουν εμφανείς ρωγμές 
χωρίς να γίνει μεγέθυνση. 

Η υδραυλική πρέσα δοκιμής, πρέπει να είναι ικανή να ασκεί φορτίο τουλάχιστον 25% μεγαλύτερο 
από το αντίστοιχο φορτίο δοκιμής (ήτοι 156,25ΚΝ). 

B. ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Η αρμόδια Επιτροπή θα προβαίνει σε έλεγχο διαστάσεων των καλυμμάτων, οι οποίες θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις 
συνολικές διαστάσεις του καλύμματος (βλέπε επισυναπτόμενο σχέδιο).  

Επίσης, θα διεξάγει ενδελεχή - εκτεταμένο οπτικό έλεγχο των καλυμμάτων και θα απορρίπτει 
ζητώντας την άμεση αντικατάσταση οποιουδήποτε καλύμματος παρουσιάζει τα παρακάτω 
ελαττώματα: 

— Ρωγμές (από τη πάνω αλλά και από τα κάτω πλευρά των καλυμμάτων) 

— Κοιλότητες / εξογκώματα. 

— Έλεγχος βαφής. Όσον αφορά στον έλεγχο βαφής τόσο κατά τον έλεγχο των δειγμάτων όσο και 
κατά τους ελέγχους στην παραλαβή η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με 
εξωτερικό επιθεωρητή ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο εργαστήριο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, 
τους ελέγχους βαφής όπως τη μέτρηση πάχους κ.α. 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα καλύμματα θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον  προμηθευτή χρονικής διάρκειας 
τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η 
εγγύηση καλής λειτουργίας θα προσκομίζεται από τον Προμηθευτή των καλυμμάτων και δύναται 
να έχει εκδοθεί είτε από τον προμηθευτή είτε από τον κατασκευαστή των καλυμμάτων. Σε κάθε 
περίπτωση υπεύθυνος έναντι της ΕΥΔΑΠ θα είναι ο προμηθευτής ο οποίος και συμβάλλεται μαζί 
της.  
Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των καλυμμάτων κατά 
το χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα καλύμματα, όπου αυτά βρίσκονται τοποθετημένα, με 
καινούργια ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους. 
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Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αφορά τους παρακάτω κωδικούς CPV: 
 

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 

44167400-2 Καμπύλες 

44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά, τεχνικούς ελέγχους και 
δοκιμές, των διαφόρων εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου ευθέων άκρων. Όλα τα εξαρτήματα 
προορίζονται για πόσιμο νερό και για τοποθέτηση εντός του εδάφους. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of water 
guidance notes 

ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-07 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 
7: Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02  Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ύδρευση καθώς και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2: Σωλήνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Εξαρτήματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-04 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για δίκτυα νερού, αποστράγγισης και 
αποχέτευσης υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 4: Βαλβίδες για δίκτυα νερού 

ΕΛΟΤ EN 12201-05 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 5: Καταλληλότητα για χρήση 
του συστήματος 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα διάφορα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ευθέων άκρων θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201-03 με γενικό τίτλο «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για 
παροχή νερού, και για αποστράγγιση και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: 
Εξαρτήματα» και θα συμμορφώνονται με όλα τα επιμέρους συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό 
πρότυπα. 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Πρώτη Ύλη 
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Τα διάφορα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για τη 
σύνδεση αγωγών πολυαιθυλενίου HDPE με πρώτη ύλη PE-100, με την μέθοδο της ηλεκτροσύντηξης 
(electrofusion). 

Η πρώτη ύλη των διάφορων εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) PE-100, ομογενοποιημένο, χωρίς προσμίξεις, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
12201-01 (Μέρος 1: Γενικά), χρώματος μαύρου ή μπλε. 

Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλη για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο 
νερό και δεν θα επηρεάζει αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σωλήνα και των εξαρτημάτων. 

Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της 
πρώτης ύλης. Αναγεννημένη πρώτη ύλη (second grade, scraped, recycled) δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Η πιστοποιημένη πρώτη ύλη θα προέρχεται από διεθνώς αναγνωρισμένους προμηθευτές, που θα 
ανήκουν στην Ένωση ΡΕ100+ («ΡΕ100+ Association»). 

Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ευθέων άκρων 

Τα διάφορα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου θα παραχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα: 

— Κατηγορία υλικού πολυαιθυλενίου : ΡΕ100  

— Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS (Minimum Required Strength): 10 MPa 

— Ονομαστική διάμετρος, ανάλογα με τις ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

— Ονομαστική πίεση λειτουργίας: τουλάχιστον 16 atm (PN16) 

— Δείκτης Standard Dimension Ratio (SDR): 11 

— Ημερομηνία παραγωγής μικρότερη του ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των διάφορων εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου θα είναι 
λείες, καθαρές και απαλλαγμένες από αυλακώσεις ή/και άλλα ελαττώματα, όπως πόροι στην 
επιφάνεια που δημιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανομοιογένειες. Τα άκρα 
θα είναι καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις, κομμένα κάθετα κατά τον άξονα του εξαρτήματος. 

Θα είναι αποκλειστικά παραγωγής με την μέθοδο Injection molded, αποκλειόμενης της προσφοράς 
εξαρτημάτων που παράγονται με άλλες μεθόδους και/ή έχουν υποστεί ή έχουν προκύψει από 
οποιαδήποτε επεξεργασία. 

1.3.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 
Τα εξαρτήματα θα φέρουν εμφανώς σήμανση σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία: 

• Όνομα/σήμα του κατασκευαστή 

• Κατηγορία υλικού (ΡΕ100) και δείκτη SDR11 

• Ονομαστική διάμετρος 

• Ημερομηνία παραγωγής 

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι μόνιμες και ευανάγνωστες. Σήμανση με χρήση αυτοκόλλητης 
ταινίας δεν γίνεται αποδεκτή. 

Τα εξαρτήματα θα φέρουν κάρτα δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει barcode διαγράμμιση για την 
αναγνώριση της ταυτότητας του εξαρτήματος (traceability code). 
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1.3.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Τα εξαρτήματα θα συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε 
χαρτοκιβώτια. Κάθε χαρτοκιβώτιο ή προστατευτική συσκευασία θα αναγράφει με ευκρίνεια το 
περιεχόμενό του. 

Η μεταφορά των εξαρτημάτων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε 
κάθε περίπτωση η αποφυγή δημιουργίας φθορών (τσακίσματα, εκδορές, γδαρσίματα, κλπ.). 

Η αποθήκευση των εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους 
ώστε να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες ή από τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, τα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με 
ουσίες που καταστρέφουν το ΡΕ, όπως πετρέλαιο, χημικά κλπ.  

1.4 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Όσον αφορά την ποιότητα των υλικών των εξαρτημάτων και την επίπτωση αυτών στην ποιότητα 
του νερού που έρχεται σε επαφή με αυτά, ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού. 

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα 
Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΖW Γερμανίας, ΚΙWA Ολλανδίας, WRΑS Μεγ.Βρετανίας, 
Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας, EBETAM κ.α.), ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το 
συγκεκριμένο πεδίο από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, που είναι αντίστοιχα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και 
μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σε εφαρμογή της Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 
14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012).   

O προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και εγκρίσεις σύμφωνα με μια 
τουλάχιστον από τις παρακάτω οδηγίες: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, DGS/VS4, WRAS 
BS 6920, ANSI/NSF 61 ή της KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν ένα (1) δείγμα για 
κάθε αιτούμενη διάμετρο και για κάθε εξάρτημα. 

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους στα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά υπογεγραμμένα) τα κάτωθι:  

• Τεχνική Προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων 
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• Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα αναφέρει την ονομασία του προϊόντος 
της πρώτης ύλης, τον κατασκευαστή αυτής και ότι η πρώτη ύλη των εξαρτημάτων ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις της Ένωσης PE100+ («PE100+ Association») 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ταυτόχρονα με την υποβολή 
της προσφοράς.   

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα ότι τα 
κάτωθι Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής 

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του συμμετέχοντα προμηθευτή 

• Πιστοποιητικά αναφορικά με την καταλληλότητα των προσφερόμενων εξαρτημάτων για χρήση 
σε δίκτυα πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 
1.4 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται στην Ελλάδα απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με 
το ΕΛΟΤ ΕΝ 12201, το οποίο χορηγείται από την Ανώνυμο Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ 
Α.Ε., άρθρο 63 του Ν.4002/2011 και άρθρο 19 του Ν.4038/2012) 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
Τουρκία ή σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ, απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, που έχει 
εκδοθεί στη χώρα προέλευσης από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» 
κατά το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ γίνονται 
δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του 
Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, 
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 
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2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει.  

Πριν την έναρξη των δοκιμών θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
στους συμμετέχοντες, σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι δοκιμές θα 
εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Τα δείγματα θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για 
αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες, κλπ. Θα ελέγχονται επίσης τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων (εξωτερική διάμετρος, κ.α.), σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή και να 
πραγματοποιήσει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο 
εργαστήριο όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται (βάσει των απαιτήσεων των 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3) στα προσκομισθέντα δείγματα, για να εξασφαλισθούν τα 
προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οι προδιαγραφόμενες 
αντοχές των εξαρτημάτων σε υδροστατικές φορτίσεις και χημικές προσβολές. 

Αν από τους ελέγχους/δοκιμές προκύψει ότι κάποιο δείγμα δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3, ή παρουσιάσει διαρροή ή έστω και «δάκρυσμα», αυτομάτως θα απορρίπτεται. 

Οι έλεγχοι κατά την Αξιολόγηση του Διαγωνισμού βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Εργοστασιακός έλεγχος/δοκιμές:  

Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή της προμήθειας των εξαρτημάτων θα γίνει από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής, που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η οποία θα παρακολουθεί 
τη διαδικασία παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας και τους εργαστηριακούς ελέγχους και στη 
συνέχεια θα συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό επιθεωρητή. 

Η διενέργεια της ποιοτικής παραλαβής των τεμαχίων της προμήθειας των εξαρτημάτων θα 
υλοποιηθεί ως εξής: 

• Οι έλεγχοι/δοκιμές των εξαρτημάτων θα γίνουν παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής, μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα από τη δοκιμή. Ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται για να εξακριβώσει η Επιτροπή αν τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και των σχετικών προτύπων. 

Οι εκπρόσωποι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και ο Εξωτερικός Επιθεωρητής, θα έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής ή/και στις εγκαταστάσεις του 
Προμηθευτή. 

• Η λήψη και η διαμόρφωση των δειγμάτων για τον έλεγχο της ποιότητας των εξαρτημάτων, 
καθώς και οι δοκιμές, θα γίνονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 
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• Για την ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το 
δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο σε ποσοστό έως και 1% (ελεγχόμενη ποσότητα) σε δείγματα 
τυχαίας επιλογής που θα επιλέξει από την υπό παραλαβή ποσότητα. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει 
είτε στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο επιλογής της Επιτροπής 
Παραλαβής, είτε στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε δείγματα τυχαίας επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. για κάθε υπό παραλαβή ποσότητα, ανά κωδικό υλικού και ενδεικτικά είναι οι εξής: 

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διάμετρος, πάχος, παραμόρφωση -ovality). 

 Εμφάνιση 

 Δοκιμές υδραυλικής πίεσης (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

• Σε περίπτωση αστοχίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3% της ελεγχόμενης ποσότητας, 
θα ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής, θα αντικαθίσταται όλη η τμηματική παραλαβή με 
ευθύνη και δαπάνη του και θα διενεργείται εκ νέου δοκιμή σε νέα δείγματα (νέα 
ελεγχόμενη ποσότητα) σε ποσοστό έως και 1% της υπό παραλαβής ποσότητας. Σε 
περίπτωση κατά την οποία μετά και από τον επαναληπτικό έλεγχο, τα έξοδα του οποίου 
βαρύνουν τον Προμηθευτή, διαπιστωθεί εκ νέου αστοχία έστω και ενός τεμαχίου θα 
απορρίπτεται όλη η υπό παραλαβή ποσότητα και ο Προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος 
για το ανεκτέλεστο της σύμβασης. Σε περίπτωση επίσης που από την εφαρμογή των 
ανωτέρω ποσοστών προκύπτει δεκαδικός αριθμός τότε αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αμέσως πλησιέστερο ακέραιο (για παράδειγμα το 2,4 γίνεται 2 ενώ το μεγαλύτερο ίσο του 
2,5 γίνεται 3). Διευκρινίζεται ότι εφόσον τα ανωτέρω ποσοστά προσδιορίζονται αριθμητικά 
ως μικρότερα της μονάδας, λογίζεται η μονάδα (τεμ. 1) ως ελάχιστος αριθμός. Ως αστοχία 
νοείται η μη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3, η ελάχιστη διαρροή ή έστω το 
«δάκρυσμά» τους. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης της πρώτης ύλης των εξαρτημάτων 
καθώς και της ποιότητας/αντοχής αυτών, σε πιστοποιημένο εργαστήριο της επιλογής της.  

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 214 παρ. 14 του Ν. 4412/2016. 

Κάθε παράδοση εξαρτημάτων πρέπει να συνοδεύεται από: 

— Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή συμπληρωμένη:  

α) με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών ανά παρτίδα παραγωγής εξαρτημάτων, 
σύμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμηριώνεται ότι το εξάρτημα της κάθε παρτίδας 
τηρεί τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο πρότυπο 

β) με τους αριθμούς παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων, που παραδίδονται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. και της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε και τον συσχετισμό τους. 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή για χρονική διάρκεια δύο 
(2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των εξαρτημάτων κατά 
το χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα, όπου αυτά βρίσκονται τοποθετημένα, με 
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καινούργια εξαρτήματα ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη 
λειτουργία τους. 
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Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αφορά τους παρακάτω κωδικούς CPV: 
 

44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 

44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 

 
 
 
  



 
 

 Τ.Π. 521.02 
 

521_02_v0007_ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΕΣ  
4 Μαρτίου 2021   Σελίδα 3 από 9 

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά, τεχνικούς ελέγχους και 
δοκιμές, των διαφόρων εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου ηλεκτρομουφών, ηλεκτροσυστολών, 
ηλεκτροταύ, ηλεκτρογωνιών για αγωγούς πολυαιθυλενίου PE100. Όλα τα εξαρτήματα προορίζονται 
για πόσιμο νερό και για τοποθέτηση εντός του εδάφους. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of water 
guidance notes 

ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-07 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 
7: Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-01 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-02  Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ύδρευση καθώς και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2: Σωλήνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Εξαρτήματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-04 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για δίκτυα νερού, αποστράγγισης και 
αποχέτευσης υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 4: Βαλβίδες για δίκτυα νερού 

ΕΛΟΤ EN 12201-05 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 5: Καταλληλότητα για χρήση 
του συστήματος 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα διάφορα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου οι ηλεκτρομούφες, οι ηλεκτροσυστολές, τα ηλεκτροταύ 
και οι ηλεκτρογωνιές θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
12201-03 με γενικό τίτλο «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για 
αποστράγγιση και αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Εξαρτήματα» και θα 
συμμορφώνονται με όλα τα επιμέρους συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό πρότυπα. 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

Πρώτη Ύλη 
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Τα διάφορα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για τη 
σύνδεση αγωγών πολυαιθυλενίου HDPE με πρώτη ύλη PE-100, με την μέθοδο της ηλεκτροσύντηξης 
(electrofusion). 

Η πρώτη ύλη των διάφορων εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) PE-100, ομογενοποιημένο, χωρίς προσμίξεις, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
12201-01 (Μέρος 1 : Γενικά), χρώματος μαύρου ή μπλε. 

Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλη για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο 
νερό και δεν θα επηρεάζει αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σωλήνα και των εξαρτημάτων. 

Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της 
πρώτης ύλης. Αναγεννημένη πρώτη ύλη (second grade, scraped, recycled) δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Η πιστοποιημένη πρώτη ύλη θα προέρχεται από διεθνώς αναγνωρισμένους προμηθευτές, που θα 
ανήκουν στην Ένωση ΡΕ100+ («ΡΕ100+ Association»). 

Διάφορα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ηλεκτρομούφες, ηλεκτροσυστολές, ηλεκτροταύ, 
ηλεκτρογωνιές 

Τα διάφορα εξαρτήματα πολυαιθυλενίου θα παραχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-03 και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα: 

— Κατηγορία υλικού πολυαιθυλενίου: ΡΕ100 

— Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS (Minimum Required Strength): 10 MPa  

— Ονομαστική διάμετρος, ανάλογα με τις ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.   

— Ονομαστική πίεση λειτουργίας: τουλάχιστον 16 atm (PN16) 

— Δείκτης Standard Dimension Ratio (SDR): 11 

— Ημερομηνία παραγωγής μικρότερη του ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των διάφορων εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου θα είναι 
λείες, καθαρές και απαλλαγμένες από αυλακώσεις ή/και άλλα ελαττώματα, όπως πόροι στην 
επιφάνεια που δημιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανομοιογένειες.  

Η ηλεκτρική αντίσταση των διάφορων εξαρτημάτων θα είναι μονοκαλωδιακή (monofilar) για 
διαμέτρους έως και Φ400 και μπορεί να είναι δικαλωδιακή (bifilar) για διαμέτρους πάνω από Φ400 
και θα είναι πλήρως καλυμμένη από πολυαιθυλένιο. Οι ακροδέκτες της ηλεκτρικής αντίστασης θα 
είναι προστατευμένοι, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τον τεχνικό κατά τη διάρκεια της 
συγκόλλησης. Η τάση του ρεύματος εφαρμογής θα είναι χαμηλή και κατά μέγιστο 42V ώστε να 
είναι ασφαλής η συγκόλληση για τους τεχνικούς. Τα εξαρτήματα θα συγκολλούνται πλήρως σε μια 
φάση δηλαδή σε ένα κύκλο χωρίς προθέρμανση.  

Τα εξαρτήματα θα φέρουν δείκτες τήξης, ώστε να υπάρχει οπτικός έλεγχος της λήξης της 
συγκόλλησης. 

Τα εξαρτήματα θα διαθέτουν ψυχρές ζώνες περιφερειακά της θερμικής αντίστασης εσωτερικά και 
εξωτερικά. 

Κάθε εξάρτημα θα έχει το κατάλληλο για την επιτυχή ηλεκτροσύντηξη μήκος και γενικά θα είναι 
πλήρες και έτοιμο προς χρήση. 

1.3.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα φέρουν εμφανώς σήμανση σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:  
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• Όνομα/σήμα του κατασκευαστή  

• Κατηγορία υλικού (ΡΕ100) και δείκτη SDR11 

• Ονομαστική διάμετρος 

• Ημερομηνία παραγωγής 

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι μόνιμες και ευανάγνωστες. Σήμανση με χρήση αυτοκόλλητης 
ταινίας δεν γίνεται αποδεκτή. 

Τα εξαρτήματα θα φέρουν 2 κάρτες δεδομένων, ως εξής: 

• Στην 1η κάρτα δεδομένων θα υπάρχει barcode διαγράμμιση, ώστε να είναι δυνατή η 
ανάγνωση/μεταφορά των δεδομένων συγκόλλησης των εξαρτημάτων με barcode και θα είναι 
τυπωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τάση ρεύματος, χρόνος θέρμανσης, χρόνος ψύξης, 
κ.λπ.), ώστε ακόμη και σε περίπτωση φθοράς της barcode διαγράμμισης ή άλλης αιτίας, να 
είναι δυνατή η χειροκίνητη συγκόλληση του εξαρτήματος. 

• Στην 2η κάρτα δεδομένων θα υπάρχει επίσης barcode διαγράμμιση για την αναγνώριση της 
ταυτότητας του εξαρτήματος (traceability code), η οποία θα φαίνεται στη συσκευασία.  

Τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να αναγράφονται είτε σε δύο κάρτες δεδομένων είτε σε μια 
κάρτα δεδομένων είτε να βρίσκονται σε αδιάβροχο πλαστικό αυτοκόλλητο πάνω στο σώμα του 
ηλεκτροεξαρτήματος.  

1.3.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε 
χαρτοκιβώτια. Κάθε χαρτοκιβώτιο ή προστατευτική συσκευασία θα αναγράφει με ευκρίνεια το 
περιεχόμενό του. 

Η μεταφορά των εξαρτημάτων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε 
κάθε περίπτωση η αποφυγή δημιουργίας φθορών (τσακίσματα, εκδορές, γδαρσίματα, κλπ.). 

Η αποθήκευση των εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους 
ώστε να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες ή από τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, τα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με 
ουσίες που καταστρέφουν το ΡΕ, όπως πετρέλαιο, χημικά κλπ.   

1.4 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Όσον αφορά στην ποιότητα των υλικών των εξαρτημάτων και στην επίπτωση αυτών στην ποιότητα 
του νερού, που έρχεται σε επαφή με αυτά, ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού. 

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα 
Πιστοποίησης της Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΖW Γερμανίας, ΚΙWA Ολλανδίας, WRΑS Μεγ.Βρετανίας, 
Ινστιτούτο Pasteur Γαλλίας, EBETAM κ.α.), ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το 
συγκεκριμένο πεδίο από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, που είναι αντίστοιχα μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και 
μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, σε εφαρμογή της Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 
14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012). 
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O προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και εγκρίσεις σύμφωνα με μια 
τουλάχιστον από τις παρακάτω οδηγίες: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, DGS/VS4, WRAS 
BS 6920, ANSI/NSF 61 ή της KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν ένα (1) δείγμα για 
κάθε αιτούμενη διάμετρο και για κάθε εξάρτημα. 

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους στα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά υπογεγραμμένα) τα κάτωθι:  

• Τεχνική Προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων 

• Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα αναφέρει την ονομασία του προϊόντος 
της πρώτης ύλης, τον κατασκευαστή αυτής και ότι η πρώτη ύλη των εξαρτημάτων ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις της Ένωσης PE100+ («PE100+ Association») 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ταυτόχρονα με την υποβολή 
της προσφοράς. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα ότι τα 
κάτωθι Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής  

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του συμμετέχοντα προμηθευτή  

• Πιστοποιητικά αναφορικά με την καταλληλότητα των προσφερόμενων εξαρτημάτων για 
χρήση σε δίκτυα πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην 
παράγραφο 1.4 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται στην Ελλάδα απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
με το ΕΛΟΤ ΕΝ12201, το οποίο χορηγείται από την Ανώνυμο Εταιρεία Βιομηχανικής 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και 
Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., άρθρο 63 του Ν.4002/2011 και άρθρο 19 του Ν.4038/2012) 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
Τουρκία ή σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ, απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, που έχει 
εκδοθεί στη χώρα προέλευσης από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» 
κατά το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
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2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ 
γίνονται δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη 
γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει.  

Πριν την έναρξη των δοκιμών θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
στους συμμετέχοντες, σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι δοκιμές θα 
εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Τα δείγματα θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για 
αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες, κλπ. Θα ελέγχονται επίσης τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων (εξωτερική διάμετρος, κ.α.), σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή και να 
πραγματοποιήσει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο 
εργαστήριο όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται (βάσει των απαιτήσεων των 
προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3) στα προσκομισθέντα δείγματα, για να εξασφαλισθούν τα 
προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οι προδιαγραφόμενες 
αντοχές των εξαρτημάτων σε υδροστατικές φορτίσεις και χημικές προσβολές.  

Αν από τους ελέγχους/δοκιμές προκύψει ότι κάποιο δείγμα δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3, ή παρουσιάσει διαρροή ή έστω και δάκρυσμα, αυτομάτως θα απορρίπτεται. 

Οι έλεγχοι κατά την Αξιολόγηση του Διαγωνισμού βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εργοστασιακός έλεγχος/δοκιμές:  

Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή της προμήθειας των εξαρτημάτων θα γίνει από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, , η οποία θα παρακολουθεί 
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τη διαδικασία παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας και τους εργαστηριακούς ελέγχους και στη 
συνέχεια θα συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.  

Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό επιθεωρητή. 

Η διενέργεια της ποιοτικής παραλαβής των τεμαχίων της προμήθειας των εξαρτημάτων θα 
υλοποιηθεί ως εξής: 

• Οι έλεγχοι/δοκιμές των εξαρτημάτων θα γίνουν παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής, μετά 
από έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα από τη 
δοκιμή. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία 
που απαιτούνται για να εξακριβώσει η Επιτροπή αν τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και των σχετικών 
προτύπων. 

Οι εκπρόσωποι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και ο Εξωτερικός Επιθεωρητής, θα έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής ή/και στις εγκαταστάσεις του 
Προμηθευτή. 

• Η λήψη και η διαμόρφωση των δειγμάτων για τον έλεγχο της ποιότητας των εξαρτημάτων, 
καθώς και οι δοκιμές, θα γίνονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. 

• Για την ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί 
το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο σε ποσοστό έως και 1% (ελεγχόμενη ποσότητα) σε 
δείγματα τυχαίας επιλογής που θα επιλέξει από την υπό παραλαβή ποσότητα. Ο έλεγχος 
μπορεί να γίνει είτε στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο δικής της 
επιλογής, είτε στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε δείγματα τυχαίας επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. για κάθε υπό παραλαβή ποσότητα, ανά κωδικό υλικού και ενδεικτικά είναι οι εξής:: 

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διάμετρος, πάχος, παραμόρφωση - ovality). 

 Εμφάνιση 

 Έλεγχο συγκόλλησης (Wielding test) 

 Δοκιμές υδραυλικής πίεσης (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

• Σε περίπτωση αστοχίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3% της ελεγχόμενης ποσότητας, θα 
ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής, θα αντικαθίσταται όλη η τμηματική παραλαβή με 
ευθύνη και δαπάνη του και θα διενεργείται εκ νέου δοκιμή σε νέα δείγματα (νέα ελεγχόμενη 
ποσότητα) σε ποσοστό έως και 1% της υπό παραλαβής ποσότητας. Σε περίπτωση κατά την 
οποία μετά και από τον επαναληπτικό έλεγχο, τα έξοδα του οποίου βαρύνουν τον 
Προμηθευτή, διαπιστωθεί εκ νέου αστοχία έστω και ενός τεμαχίου θα απορρίπτεται όλη η υπό 
παραλαβή ποσότητα και ο Προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος για το ανεκτέλεστο της 
σύμβασης. Σε περίπτωση επίσης που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει 
δεκαδικός αριθμός τότε αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο (για 
παράδειγμα το 2,4 γίνεται 2 ενώ το μεγαλύτερο ίσο του 2,5 γίνεται 3). Διευκρινίζεται ότι 
εφόσον τα ανωτέρω ποσοστά προσδιορίζονται αριθμητικά ως μικρότερα της μονάδας, 
λογίζεται η μονάδα (τεμ. 1) ως ελάχιστος αριθμός. Ως αστοχία νοείται η μη συμμόρφωση με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3, η ελάχιστη διαρροή ή έστω το «δάκρυσμά» τους. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης της πρώτης ύλης των εξαρτημάτων 
καθώς και της ποιότητας/αντοχής αυτών, σε πιστοποιημένο εργαστήριο της επιλογής της.  
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Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 214 παρ. 14 του Ν. 4412/2016. 

Κάθε παράδοση εξαρτημάτων πρέπει να συνοδεύεται από: 

— Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή συμπληρωμένη:  

α) με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών ανά παρτίδα παραγωγής εξαρτημάτων, 
σύμφωνα με το ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμηριώνεται ότι το εξάρτημα της κάθε παρτίδας τηρεί τις 
απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο πρότυπο 

β) με τους αριθμούς παρτίδας παραγωγής των εξαρτημάτων, που παραδίδονται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
και της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε και τον συσχετισμό τους. 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή για χρονική διάρκεια δύο 
(2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των εξαρτημάτων κατά 
το χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα, όπου αυτά βρίσκονται τοποθετημένα, με 
καινούργια εξαρτήματα ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη 
λειτουργία τους. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

521.03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΙΜΟΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΚΡΟΥ 
ME ΦΛΑΝΤΖΑ 

 
CPV 44167300-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Δεκεμβρίου 2020 
 
  



 
 

 Τ.Π. 521.03  
 

521_03_v0008_ΛΑΙΜΟΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 
16 Δεκεμβρίου 2020  Σελίδα 2 από 10 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ................................................................................................................. 3 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ................................................................................................................. 3 
1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ............................................................................................. 3 
1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ...................................................................................................... 4 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ .................................................................................. 4 
1.3.2 ΣΗΜΑΝΣΗ ........................................................................................................................ 5 
1.3.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.................................................................... 6 

1.4 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ........................................................................................................ 6 
2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ................................................................................................................................... 7 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ............................................................................................................ 7 
2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ .................................................................................................... 7 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ .......................................................................................................... 8 
2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ .................................................................................................... 8 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ........................................................... 8 
2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ .............. 8 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ ........................................................................................................................................ 10 

 
Η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή αφορά τον παρακάτω κωδικό CPV: 
 

44167300-1 Καμπύλες, ΄΄ταυ΄΄ και εξαρτήματα σωληνώσεων 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια, μεταφορά, τεχνικούς ελέγχους και 
δοκιμές, των λαιμών φλάντζας ευθέως άκρου. Όλα τα εξαρτήματα προορίζονται για πόσιμο νερό και 
για τοποθέτηση εντός του εδάφους. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15494 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για βιομηχανικές εφαρμογές - Πολυβουτένιο 
(PB), πολυαιθυλένιο (PE), πολυαιθυλένιο αντοχής σε ανυψωμένη θερμοκρασία (PE-
RT), δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ-Χ), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Προδιαγραφές 
μετρικών σειρών για τα εξαρτήματα και το σύστημα 

ΕΛΟΤ CEN/TS 12201-7 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) - 
Μέρος 7: Καθοδήγηση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-1  Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 1: Γενικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για ύδρευση καθώς και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2: Σωλήνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 3: Εξαρτήματα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-4 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για δίκτυα νερού, αποστράγγισης και 
αποχέτευσης υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 4: Βαλβίδες για δίκτυα 
νερού 

ΕΛΟΤ EN 12201-5 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού, και για αποστράγγιση και 
αποχέτευση υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 5: Καταλληλότητα για χρήση 
του συστήματος 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους – Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά 

τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με PN. Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες.  
ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, 

ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα χαρακτηρισμένα με PN. Μέρος 2 : Χυτοσιδηρές 
φλάντζες. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-2 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών 
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1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι λαιμοί φλάντζας θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.2 καθώς και με όλα τα επιμέρους συμπεριλαμβανόμενα σε αυτά πρότυπα. 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Οι λαιμοί φλάντζας ως εξαρτήματα θα τοποθετούνται στο άκρο αγωγού πολυαιθυλενίου για την 
εξασφάλιση της δυνατότητας σύνδεσης με φλάντζα αντίστοιχης διάστασης μεταλλικού εξαρτήματος, 
(π.χ. φλάντζα άκρου μεταλλικού αγωγού, δικλείδας υδρομετρητή κτλ.). 

Οι λαιμοί φλάντζας θα αποτελούνται από δύο τεμάχια ως εξής: α) Ένα ευθύ άκρο β) ένα άκρο 
φλάντζα για τη σύνδεση με φλάντζα μεταλλικού εξαρτήματος. 

Α) Ευθύ Άκρο 

Το ευθύ άκρο του λαιμού φλάντζας (flange adaptor) θα είναι SDR11 και θα συμφωνεί με όσα 
αναφέρονται στο ΕΛΟΤ EN 12201-3, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με τα υπόλοιπα εξαρτήματα 
πολυαιθυλενίου και θα έχει ονομαστική πίεση τουλάχιστον 16 bar. 

Υλικό κατασκευής ευθέως άκρου 

Το ευθύ άκρο του λαιμού φλάντζας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατάλληλο για τη σύνδεση 
αγωγών πολυαιθυλενίου HDPE με πρώτη ύλη PE-100, με την μέθοδο της ηλεκτροσύντηξης 
(electrofusion). 

Η πρώτη ύλη του ευθέως άκρου του λαιμού φλάντζας θα είναι πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 
(HDPE) PE-100, ομογενοποιημένο, δίχως προσμίξεις, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12201-1 
(Μέρος 1 : Γενικά), χρώματος μαύρου ή μπλε. 

Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλη για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο 
νερό και δεν θα επηρεάζει αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων. 

Υλικό από ανακύκλωση δεν θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της 
πρώτης ύλης. Αναγεννημένη πρώτη ύλη (second grade, scraped, recycled) δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Η πιστοποιημένη πρώτη ύλη θα προέρχεται από διεθνώς αναγνωρισμένους προμηθευτές, που θα 
ανήκουν στην Ένωση ΡΕ100+ («ΡΕ100+ Association»). 

Χαρακτηριστικά ευθέως άκρου 

Οι λαιμοί φλάντζας ευθέως άκρου θα παραχθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-3 και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα: 

— Κατηγορία υλικού πολυαιθυλενίου: ΡΕ100 

— Ονομαστική διάμετρος, ανάλογα με τις ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.   

— Ονομαστική πίεση λειτουργίας: τουλάχιστον 16 atm (PN16) 

— Δείκτης Standard Dimension Ratio (SDR): 11 

— Ημερομηνία παραγωγής μικρότερη του ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης 

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των διάφορων εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου θα είναι 
λείες, καθαρές και απαλλαγμένες από αυλακώσεις ή /και άλλα ελαττώματα, όπως πόροι στην 
επιφάνεια που δημιουργούνται από αέρα, κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανομοιογένειες.  

Β) Φλάντζα 

Οι φλάντζες μπορεί να είναι είτε χαλύβδινες είτε από ελατό χυτοσίδηρο. 
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Στην περίπτωση που είναι χαλύβδινες θα είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό και με την 
κατάλληλη παραγωγική διαδικασία, ώστε να αντέχουν τη μόνιμη σύνδεση με φλάντζα της ίδιας 
διάστασης μεταλλικού εξαρτήματος. Η κατασκευή των χαλύβδινων φλαντζών θα είναι σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1092-1 «Type 02 Loose plate flange with lapped pipe end» για 16 bar, Type 33  

Στην περίπτωση που είναι από ελατό χυτοσίδηρο θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1092-2 
«Cast iron flanges», Figure 6: Dimensions of PN16 flanges, Type 16. 

 

Υλικό κατασκευής φλάντζας, ανοχές και βάρη 

Στην περίπτωση των χαλύβδινων φλαντζών το υλικό κατασκευής τους θα είναι S235JR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10025-2 ή καλύτερης ποιότητας (ήτοι S275, S355 ή S450) και θα προστατεύονται από την οξείδωση 
με γαλβάνισμα εν θερμώ. Εναλλακτικά, οι χαλύβδινες φλάντζες δύναται να είναι επενδυμένες 
εξωτερικά με πολυπροπυλένιο, χρώματος γκρι ή μαύρου (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 
15494) ελάχιστου πάχους 4mm περιμετρικά, ενισχυμένο με υαλονήματα. Η διαδικασία της 
επικάλυψης με πολυπροπυλένιο θα γίνεται με έγχυση σε καλούπι και στο τελικό προϊόν δεν θα 
υπάρχουν εξωτερικές ραφές. Οι ανοχές των διαστάσεων των χαλύβδινων φλαντζών θα συμφωνούν 
με τον πίνακα 22 του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1092-1 και τα βάρη τους θα είναι σε συμφωνία με το 
παράρτημα C.4, Type 02 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1. Τα πραγματικά βάρη μπορούν να 
αποκλίνουν σε κάποιο βαθμό εξαιτίας των επιτρεπόμενων ανοχών των διαστάσεων.  

 

Στην περίπτωση που οι φλάντζες είναι από ελατό χυτοσίδηρο το υλικό κατασκευής θα είναι ελατός 
χυτοσίδηρος (Ductile Iron) ποιότητας τουλάχιστον ΕΝ-GJS-400-15 (GGG-40) και θα φέρουν 
ηλεκτροστατική βαφή μπλε χρώματος, πάχους 150 μικρά κατ’ ελάχιστον. Εναλλακτικά, οι 
χυτοσιδηρές φλάντζες δύναται να είναι επενδυμένες εξωτερικά με πολυπροπυλένιο χρώματος γκρι 
ή μαύρου (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15494) ελάχιστου πάχους 4mm, ενισχυμένο με 
υαλονήματα. Η διαδικασία της επικάλυψης με πολυπροπυλένιο θα γίνεται με έγχυση σε καλούπι και 
στο τελικό προϊόν δεν θα υπάρχουν εξωτερικές ραφές. Οι διαστάσεις τους θα είναι σύμφωνα με τον 
πίνακα 9 του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1092-2. 

1.3.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 
Α) Ευθύ Άκρο 

Οι λαιμοί φλάντζας (ευθύ άκρο) θα φέρουν εμφανώς σήμανση σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:  

• Όνομα/σήμα του κατασκευαστή  

• Κατηγορία υλικού (ΡΕ100) και δείκτη SDR11 

• Ονομαστική διάμετρος  

• Ημερομηνία παραγωγής 

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι μόνιμες και ευανάγνωστες. Σήμανση με χρήση αυτοκόλλητης ταινίας 
δεν γίνεται αποδεκτή. 

Τα εξαρτήματα θα φέρουν κάρτα δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει barcode διαγράμμιση για την 
αναγνώριση της ταυτότητας του εξαρτήματος (traceability code). 

Β) Φλάντζα 

Κάθε φλάντζα θα φέρει υποχρεωτικά σήμανση η οποία θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 
1092-1 (marking) ή ΕΝ 1092-2 (marking). Η σήμανση θα είναι μόνιμη, ευανάγνωστη, ανθεκτική στο 
χρόνο και θα περιλαμβάνει:  
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• Την επωνυμία/σήμα του κατασκευαστή 

• Τον αριθμό του ευρωπαϊκού προτύπου (ήτοι EN 1092-1 ή EN 1092-2) 

• Τον τύπο της φλάντζας 

• Την ονομαστική διάμετρο της φλάντζας 

• Την ονομαστική πίεση της φλάντζας 

• Το υλικό κατασκευής της φλάντζας 

Σε περίπτωση κατά την οποία το μέγεθος της φλάντζας είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει την αναγραφή 
όλης της ανωτέρω σήμανσης τότε η ελάχιστη απαιτούμενη σήμανση θα περιλαμβάνει: 

• Την επωνυμία/σήμα του κατασκευαστή 

• Τα γράμματα ΕΝ 

• Την ονομαστική πίεση της φλάντζας 

• Το υλικό κατασκευής της φλάντζας 

Σε κάθε περίπτωση η σήμανση EN 1092-1 ή ΕΝ 1092-2 με το όνομα του κατασκευαστή 
αντιπροσωπεύει τη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ως προς το Ευρωπαϊκό πρότυπο.  

1.3.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Οι λαιμοί φλάντζας θα συσκευάζονται σε διαφανείς προστατευτικές σακούλες και μετά σε 
χαρτοκιβώτια. Κάθε χαρτοκιβώτιο ή προστατευτική συσκευασία θα αναγράφει με ευκρίνεια το 
περιεχόμενό του. 

Η μεταφορά των εξαρτημάτων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε 
περίπτωση η αποφυγή δημιουργίας φθορών (τσακίσματα, εκδορές, γδαρσίματα, κλπ.). 

Η αποθήκευση των εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους 
ώστε να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες ή από τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, τα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με 
ουσίες που καταστρέφουν το ΡΕ, όπως πετρέλαιο, χημικά κλπ.   

1.4 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Όσον αφορά την ποιότητα των ευθέων άκρων των λαιμών φλάντζας και την επίπτωση αυτών στην 
ποιότητα του νερού που έρχεται σε επαφή με αυτά, ο προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού. 

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης 
της Ε.Ε. (ενδεικτικά: DVGW-ΤΖW Γερμανίας, ΚΙWA Ολλανδίας, WRΑS Μεγ.Βρετανίας, Ινστιτούτο 
Pasteur Γαλλίας, EBETAM κ.α.), ο οποίος πρέπει να είναι διαπιστευμένος για το συγκεκριμένο πεδίο 
από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, που είναι αντίστοιχα μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 
για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και μέλος της αντίστοιχης 
Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MLA) αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκύκλιο 
5817/2η ΔΚΒΠ 364/Φ.20/29-04-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων, σε εφαρμογή της Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 14097/757 (ΦΕΚ3346/Β/14-12-2012). 

O προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικό καταλληλότητας και εγκρίσεις σύμφωνα με μια 
τουλάχιστον από τις παρακάτω οδηγίες: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, DGS/VS4, WRAS 
BS 6920, ANSI/NSF 61 ή της KIWA. 
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2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν ένα (1) δείγμα για κάθε 
αιτούμενη διάμετρο.  

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους στα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά υπογεγραμμένα) τα κάτωθι:  

• Τεχνική Προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων εξαρτημάτων 

• Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα αναφέρει την ονομασία του προϊόντος 
της πρώτης ύλης, τον κατασκευαστή αυτής και ότι η πρώτη ύλη των εξαρτημάτων ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της Ένωσης PE100+ («PE100+ Association») 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ταυτόχρονα με την υποβολή της 
προσφοράς. 

• Βεβαίωση εγγύησης καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο 
(2) ετών. Η βεβαίωση εγγύησης καλής λειτουργίας δύναται να έχει εκδοθεί είτε από τον 
προμηθευτή είτε από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος 
έναντι της ΕΥΔΑΠ θα είναι ο προμηθευτής ο οποίος και συμβάλλεται μαζί της. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα ότι τα 
κάτωθι Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής  

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του συμμετέχοντα προμηθευτή 

• Πιστοποιητικά αναφορικά με την καταλληλότητα των προσφερόμενων λαιμών φλάντζας για 
χρήση σε δίκτυα πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στην 
παράγραφο 1.4 της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται στην Ελλάδα απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με 
το ΕΛΟΤ ΕΝ 12201, το οποίο χορηγείται από την Ανώνυμο Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ 
Α.Ε., άρθρο 63 του Ν.4002/2011 και άρθρο 19 του Ν.4038/2012) 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
Τουρκία ή σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ, απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, που έχει 
εκδοθεί στη χώρα προέλευσης από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης 

• Για τα εξαρτήματα που παράγονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης, που εκδίδεται από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» 
κατά το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
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2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ γίνονται 
δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του 
Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, 
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει.  

Τα δείγματα θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για 
αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες, κλπ. Θα ελέγχονται επίσης τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων (εξωτερική διάμετρος, κ.α.), σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. Όσον αφορά στους ελέγχους των φλαντζών αυτοί θα 
γίνονται, για τις χαλύβδινες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1 και για τις 
χυτοσιδηρές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή ή να αναθέσει σε 
πιστοποιημένο εργαστήριο όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται (βάσει των 
απαιτήσεων των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2) στα 
προσκομισθέντα δείγματα, για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά 
χαρακτηριστικά τους καθώς και οι προδιαγραφόμενες αντοχές των εξαρτημάτων σε υδροστατικές 
φορτίσεις και χημικές προσβολές.  

Αν από τους ελέγχους/δοκιμές προκύψει ότι κάποιο δείγμα δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα, ή 
παρουσιάσει διαρροή ή έστω και δάκρυσμα, αυτομάτως θα απορρίπτεται. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Εργοστασιακός έλεγχος/δοκιμές:  

Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή της προμήθειας των εξαρτημάτων θα γίνει από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει για το σκοπό αυτό η οποία θα παρακολουθεί τη 
διαδικασία παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας και τους εργαστηριακούς ελέγχους και στη 
συνέχεια θα συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.  

Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό επιθεωρητή. 
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Η διενέργεια της ποιοτικής παραλαβής των τεμαχίων της προμήθειας των εξαρτημάτων θα 
υλοποιηθεί ως εξής: 

• Οι έλεγχοι/δοκιμές των λαιμών φλάντζας θα γίνουν παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής, μετά 
από έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα από τη δοκιμή. Ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται για να εξακριβώσει η Επιτροπή αν τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και των σχετικών προτύπων.  

Οι εκπρόσωποι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και ο Εξωτερικός Επιθεωρητής, θα έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής ή/και στις εγκαταστάσεις του 
Προμηθευτή. 

• Η λήψη και η διαμόρφωση των δειγμάτων για τον έλεγχο της ποιότητας των εξαρτημάτων, 
καθώς και οι δοκιμές, όσον αφορά στο ευθύ άκρο, θα γίνονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3. Όσον αφορά στους ελέγχους (καταστροφικούς και μη) των 
χαλύβδινων φλαντζών αυτοί θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1092-1 (inspection and testing). Όσον αφορά στους ελέγχους των χυτοσιδηρών φλαντζών αυτοί 
θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-2 

• Για την ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το 
δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο σε ποσοστό έως και 1% (ελεγχόμενη ποσότητα) σε δείγματα 
τυχαίας επιλογής που θα επιλέξει από την υπό παραλαβή ποσότητα. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει 
είτε στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο δικής της επιλογής, είτε στις 
εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε δείγματα τυχαίας επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για κάθε υπό παραλαβή ποσότητα, ανά κωδικό υλικού και ενδεικτικά είναι οι 
εξής: 

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διάμετρος, πάχος, παραμόρφωση -ovality). 

 Εμφάνιση 

 Δοκιμές υδραυλικής πίεσης (Internal pressure test, Hydrostatic Strength) 

• Σε περίπτωση αστοχίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3% της ελεγχόμενης ποσότητας, θα 
ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής, θα αντικαθίσταται όλη η τμηματική παραλαβή με 
ευθύνη και δαπάνη του και θα διενεργείται εκ νέου δοκιμή σε νέα δείγματα (νέα ελεγχόμενη 
ποσότητα) σε ποσοστό έως και 1% της υπό παραλαβής ποσότητας. Σε περίπτωση κατά την 
οποία μετά και από τον επαναληπτικό έλεγχο, τα έξοδα του οποίου βαρύνουν τον 
Προμηθευτή, διαπιστωθεί εκ νέου αστοχία έστω και ενός τεμαχίου θα απορρίπτεται όλη η υπό 
παραλαβή ποσότητα και ο Προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος για το ανεκτέλεστο της 
σύμβασης. Σε περίπτωση επίσης που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει 
δεκαδικός αριθμός τότε αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως πλησιέστερο ακέραιο (για 
παράδειγμα το 2,4 γίνεται 2 ενώ το μεγαλύτερο ίσο του 2,5 γίνεται 3). Διευκρινίζεται ότι 
εφόσον τα ανωτέρω ποσοστά προσδιορίζονται αριθμητικά ως μικρότερα της μονάδας, 
λογίζεται η μονάδα (τεμ. 1) ως ελάχιστος αριθμός. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης της πρώτης ύλης των λαιμών 
φλάντζας καθώς και της ποιότητας/αντοχής αυτών, σε πιστοποιημένο εργαστήριο της επιλογής της.  

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 214 παρ. 14 του Ν. 4412/2016. 

Κάθε παράδοση λαιμών φλάντζας πρέπει να συνοδεύεται από: 
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• Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή συμπληρωμένη:  

α) με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών ανά παρτίδα παραγωγής εξαρτημάτων, 
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-3, με το οποίο τεκμηριώνεται ότι τα ευθέα άκρα κάθε παρτίδας 
τηρούν τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα πρότυπα 

β) με τους αριθμούς παρτίδας παραγωγής των ευθέων άκρων που παραδίδονται στην Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε., της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε και τον συσχετισμό τους 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία θα προκύπτει κατόπιν σχετικής 
βεβαίωσης που θα προσκομίσει ο Προμηθευτής, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών και η 
οποία θα ξεκινάει από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας δύναται να έχει εκδοθεί είτε από τον προμηθευτή, είτε από τον 
κατασκευαστή των εξαρτημάτων. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος έναντι της ΕΥΔΑΠ θα είναι ο 
προμηθευτής ο οποίος και συμβάλλεται μαζί της.  

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των εξαρτημάτων κατά 
το χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα, όπου αυτά βρίσκονται τοποθετημένα, με καινούργια 
ή σε κάθε περίπτωση με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους. 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο δακτύλιος ακαμψίας τοποθετείται στο άκρο εσωτερικά του αγωγού πολυαιθυλενίου για 
προστασία έναντι στο φαινόμενο ερπυσμού του υλικού.  

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12164  Χαλκός και κράματα χαλκού - Ράβδοι για μηχανουργικές χρήσεις 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο δακτύλιος θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Μήκος όσο η ονομαστική διάμετρος του αγωγού που εγκαθίσταται 

• Πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 1,0 mm 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Το υλικό κατασκευής του δακτυλίου ακαμψίας θα είναι ορείχαλκος, τύπου CW617Ν (κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ12164). 

1.3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
1. Ο δακτύλιος ακαμψίας στο ένα άκρο του θα έχει διεύρυνση της διατομής του (της τάξης 
των 2mm) ώστε να συγκρατείται στο άκρο του σωλήνα πολυαιθυλενίου και να αποκλείει την 
περαιτέρω διείσδυση στο εσωτερικό του αγωγού. 

2. Στο άλλο άκρο θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση ώστε να γίνεται με ευκολία η διείσδυση στο 
εσωτερικό του αγωγού. 

1.3.3 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα κατεργασίας κ.λ.π. 
και θα είναι απόλυτα λείες. 

1.3.4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Τα υλικά θα είναι τοποθετημένα σε πλαστική, διαφανή, κλειστή συσκευασία, μέσα σε χαρτοκιβώτιο 
βάρους έως 20kg. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα του περιεχομένου 
του, ο κωδικός του υλικού (της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) και η περιγραφή του. 
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1.4 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 

Η καταλληλότητα του κράματος θα τεκμηριώνεται από τον προμηθευτή με την υπεύθυνη δήλωση -  
βεβαίωση της ανάλυσης του κράματος του σώματος του υλικού, που να πιστοποιεί την 
περιεκτικότητα του κράματος σε μέταλλα, σύμφωνα με τις δηλωθείσες προδιαγραφές (CW617Ν). 

1.5 ΣΧΕΔΙΑ 

Περιλαμβάνεται σχέδιο που συνοδεύει την Τεχνική Προδιαγραφή. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν δείγμα μαζί με την προσφορά 
τους. Ο κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε αιτούμενη 
διάμετρο. 

Τα δείγματα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης, με Δελτίο Αποστολής στο Τμήμα Δοκιμών και 
Παραλαβών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Γραφείο 6, ισόγειο, οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι, τηλ. 210 214 4231 / 210 
214 4084) μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δειγμάτων (Δελτίο Αποστολής), που θα συνοδεύει τα δείγματα 
θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναθέτοντος Φορέα κατά την παραλαβή των δειγμάτων 
και στη συνέχεια η υπογεγραμμένη φωτοτυπία θα υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε 
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή και θα επισυνάπτεται στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Υποβολή Δείγματος, το αργότερο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής και κατάθεσης προσφορών αντίστοιχα. Για την κατάθεση – χειρισμό των 
δειγμάτων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/16. 

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους στα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά υπογεγραμμένα) τα κάτωθι:  

• Πλήρη τεχνική περιγραφή του δακτυλίου 

• Πλήρες κατασκευαστικό σχέδιο με διαστάσεις 

• Υπεύθυνη Δήλωση – Βεβαίωση, που να αναγράφει τον τύπο του κράματος κατασκευής του 
δακτυλίου ακαμψίας 

• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση ενός δείγματος στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ταυτόχρονα με την 
υποβολή της προσφοράς. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα ότι τα 
κάτωθι Πιστοποιητικά υφίστανται σε ισχύ: 
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• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής  

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του συμμετέχοντα προμηθευτή  

Τα Πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» 
κατά το στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ 
γίνονται δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη 
γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων θα γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει.  

Πριν την έναρξη των δοκιμών θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 
στους συμμετέχοντες, σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι δοκιμές θα 
εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Ο έλεγχος των δειγμάτων περιλαμβάνει οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο. Τα δείγματα θα 
εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα ελέγχονται για αυλακώσεις, 
παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες, κλπ.  

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή και να 
πραγματοποιήσει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο 
εργαστήριο όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται.  

Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο δείγμα δεν συμμορφώνεται με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της παρούσας προδιαγραφής αυτομάτως θα απορρίπτεται. 

Οι έλεγχοι κατά την Αξιολόγηση του Διαγωνισμού βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή της προμήθειας των δακτυλίων θα γίνει από την αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής που η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η οποία θα παρακολουθεί 
τη διαδικασία παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας και τους εργαστηριακούς ελέγχους και στη 
συνέχεια θα συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.  
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Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό επιθεωρητή. 

Η διενέργεια της ποιοτικής παραλαβής των τεμαχίων της προμήθειας των υλικών θα υλοποιηθεί ως 
εξής: 

• Οι έλεγχοι/δοκιμές των υλικών θα γίνουν παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής, μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί χωρίς καμία 
επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εξακριβώσει η Επιτροπή αν τα υλικά είναι 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και των 
σχετικών προτύπων. 

Οι εκπρόσωποι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και ο Εξωτερικός Επιθεωρητής, θα έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου κατασκευής ή/και στις εγκαταστάσεις του 
Προμηθευτή. 

• Για την ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των υλικών η Επιτροπή Παραλαβής 
διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο ποιότητας είτε στις εγκαταστάσεις του 
προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο δικής της επιλογής, είτε στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 
σε ποσοστό έως και 10% ανά κωδικό υλικού, σε υλικά της επιλογής της Επιτροπής. Ο ποιοτικός 
έλεγχος, θα περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο του υλικού, δοκιμές και ελέγχους σύμφωνα με τα 
ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε δείγματα τυχαίας επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για κάθε υπό παραλαβή ποσότητα, ανά κωδικό υλικού και ενδεικτικά είναι οι 
εξής: 

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά  

 Εμφάνιση 

• Σε περιπτώσεις αστοχίας υλικών της υπό παραλαβής ποσότητας εξ υπαιτιότητας των 
προαναφερόμενων ελέγχων σε ποσοστό 2% (της ελεγχόμενης ποσότητας), θα διενεργείται 
επανάληψη των ελέγχων σε ποσοστό επίσης έως και 10% από την υπό παραλαβή ποσότητα. 
Διευκρινίζεται, ότι εφ’ όσον το ποσοστό 2% αστοχίας προσδιορίζεται αριθμητικά ως μικρότερο 
της μονάδος, λογίζεται η μονάδα (τεμ. 1) ως ελάχιστος αριθμός τεμαχίων για το οποίο δεν 
πρέπει να υπάρξει αστοχία για το υπό παραλαβή υλικό. Σε περίπτωση μετά και τον 
επαναληπτικό έλεγχο εκ νέου αστοχίας του υλικού, θα απορρίπτεται όλη η υπό παραλαβή 
ποσότητα.  

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης του κράματος σε εργαστήριο της 
επιλογής της.  

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 214 παρ. 14 του Ν. 4412/2016. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή, είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού εργαστηρίου, με 
την αναλυτική χημική ανάλυση του κράματος του ορειχάλκου που χρησιμοποιήθηκε για την 
κατασκευή της παραληφθείσας ποσότητας. Η σύσταση του κράματος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να συμφωνεί με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή. 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή για χρονική διάρκεια δύο 
(2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  
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Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των εξαρτημάτων κατά 
το χρόνο της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα εξαρτήματα, όπου αυτά βρίσκονται τοποθετημένα, με 
καινούργια εξαρτήματα ή σε κάθε περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη 
λειτουργία τους. 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών 
πλεγμάτων σήμανσης, με σκοπό τον εντοπισμό και την προστασία των υπογείων αγωγών 
ύδρευσης. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12613 Πλαστικές προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και σωληνώσεις με 
οπτικά χαρακτηριστικά. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1873-1 Πλαστικά - Πολυπροπυλένιο (PP) για μορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση – 
Μέρος 1: Σύστημα χαρακτηρισμού και βάση για προδιαγραφές. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17855-1 Πλαστικά - Πολυαιθυλένιο (PE) για μορφοποίηση μορφοποίηση σε καλούπι και 
εξώθηση – Μέρος 1: Σύστημα χαρακτηρισμού και βάση για προδιαγραφές. 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα πλαστικά πλέγματα σήμανσης θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.2 καθώς και με όλα τα επιμέρους συμπεριλαμβανόμενα σε αυτά πρότυπα. 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 
Τα πλέγματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολυμερισμένο υλικό και να έχουν υποστεί 
επεξεργασία τύπου εξέλασης, προκειμένου να χαρακτηρίζονται για τις υψηλές αντοχές τους και 
ταυτόχρονα για την ελαφριά κατασκευή τους (χαμηλό βάρος υλικού /m², μικρές διαστάσεις 
ρολλών), όπως τα κατωτέρω θερμοπλαστικά υλικά: 

-  πολυαιθυλένιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17855-1 

- πολυπροπυλένιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1873-1, 

- ή άλλα πλαστικά υλικά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων. 

Το πολυμερές των πλεγμάτων σήμανσης, πρέπει να παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στη 
διάβρωση, να είναι ανθεκτικό στους μικροοργανισμούς του εδάφους και στην ακτινοβολία UV, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 12613. Ο χρόνος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον ίσος 
με αυτόν του προς εγκατάσταση αγωγού. 

Τα πλέγματα σήμανσης θα χαρακτηρίζονται από αντοχή σε εφελκυσμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5.4.2 του ΕΛΟΤ ΕΝ 12613 όταν υφίστανται εφελκυστικό φορτίο 200Ν για 5 λεπτά 
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στη διαμήκη τους πλευρά θα πρέπει να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα δίχως να λαμβάνει χώρα 
διαχωρισμός των αδύνατων σημείων του πλέγματος και δίχως να παρουσιάζει μείωση μεγαλύτερη 
του 20% του πλάτους του, μετά την απομάκρυνση του φορτίου.  

Το χρώμα των πλεγμάτων σήμανσης θα είναι μπλε και σε καμία περίπτωση αποχρωματισμός ή 
αλλαγή του αρχικού χρώματος δε θα γίνεται αποδεκτός.  

Τα πλέγματα θα έχουν σταθερό πλάτος από 30 έως 40cm και η εσωτερική περίμετρος στο κάθε 
μάτι δεν θα υπερβαίνει τα 360mm, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12613. Όσον αφορά στο πλάτος του 
πλέγματος θα είναι κι αυτό σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12613. Κατά μήκος και στο κέντρο του 
πλέγματος θα υπάρχει ενσωματωμένη ταινία η οποία θα φέρει λεπτό μεταλλικό φύλλο μεγάλης 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας, λαμιναρισμένο μεταξύ δύο στρωμάτων πολυμερούς, για προστασία από 
τη διάβρωση. Το πάχος του μεταλλικού φύλλου θα είναι το μέγιστο δυνατό, και το μέταλλο θα είναι 
μη οξειδούμενο. Εναλλακτικά, αντί μεταλλικού φύλλου, μπορεί να υπάρχει σύρμα σε σχήμα 
ημιτονοειδούς καμπύλης, ή τεθλασμένης γραμμής μεταξύ δύο στρωμάτων πολυμερούς, ως 
ανωτέρω, από υλικό που ανιχνεύεται εύκολα με ηλεκτρομαγνητικές συσκευές και καθιστά δυνατό 
τον άμεσο εντοπισμό υπογείων σωληνώσεων. 

1.3.2 ΣΗΜΑΝΣΗ 
Τα πλαστικά πλέγματα σήμανσης θα φέρουν εμφανώς σήμανση σύμφωνα με τα παρακάτω 
στοιχεία:  

• Όνομα/σήμα του κατασκευαστή  

• Χρόνος παραγωγής με νούμερο ή κωδικό 

• Αναφορά στο ΕΛΟΤ EN 12613 

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι μόνιμες και ευανάγνωστες.  

Σε κάθε περίπτωση η σήμανση ΕΛΟΤ EN 12613 με το όνομα του κατασκευαστή αντιπροσωπεύει τη 
δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ως προς το Ευρωπαϊκό πρότυπο.  

Στην άνω επιφάνεια της ταινίας του πλέγματος θα υπάρχει προειδοποιητικό μήνυμα με 
πληροφορίες για τον αγωγό, που βρίσκεται εγκατεστημένος από κάτω στο οποίο θα αναγράφεται 
με έντονους ευανάγνωστους  χαρακτήρες η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ», σε 
διαστήματα που θα απέχουν το μέγιστο 0.5 μ. το ένα από το άλλο. Τα μεγέθη των γραμμάτων θα 
είναι: 

Ύψος : τουλάχιστον 30mm 

Πλάτος: τουλάχιστον 23mm 

1.3.3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Τα πλέγματα θα είναι συσκευασμένα σε ρολά μήκους τουλάχιστον 100 μέτρων. 

Η αποθήκευση των πλεγμάτων πρέπει να γίνεται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους 
ώστε να προφυλάσσονται από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες ή από τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με ουσίες που 
καταστρέφουν τα θερμοπλαστικά υλικά, όπως πετρέλαιο, χημικά κλπ.  

Τα πλέγματα, μετά την τοποθέτηση του αγωγού και τον εγκιβωτισμό τους, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών επιχώσεως θα τοποθετούνται σε ύψος 30cm έως 50cm κάτω από την τελική στάθμη της 
οδού –χειροκίνητα ή μηχανικά– πάνω στο υλικό επίχωσης και κατά μήκος του ορύγματος. Το 



 
 

 Τ.Π. 525  
 

525_v0003_ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ   
22 Σεπτεμβρίου 2017  Σελίδα 5 από 6 

πλέγμα θα τοποθετείται προσεκτικά στο μέσο του πλάτους του ορύγματος και θα επιχώνεται ανά 
διαστήματα για να παραμένει στη θέση του κατά την επίχωση. 

2 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία θα ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού:  

• Τεχνικά φυλλάδια - τεχνική περιγραφή των πλεγμάτων. 

• Πιστοποιητικό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής και του συμμετέχοντα  
προμηθευτή των πλεγμάτων. 

• Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή, στην οποία να αναφέρει ότι τα προσφερόμενα υλικά 
συμμορφώνονται με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.. 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία και ο τόπος 
εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής. 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι το πλέγμα που θα παραδοθεί θα είναι 
ίδιο με το αξιολογηθέν δείγμα. 

• Φωτοτυπία του δελτίου αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 
για την παράδοση ενός δείγματος στις εγκαταστάσεις Περισσού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (στο 
Τμήμα Δοκιμών & Παραλαβών της Δ/νσης Αποθηκών & Μεταφορών, Ωρωπού 156 Γαλάτσι), 
ταυτόχρονα με την υποβολή της προσφοράς.   

2.1.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, θα πρέπει όμως 
να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 
τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ γίνονται 
δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του 
Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, 
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 
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2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισμού ένα δείγμα το οποίο θα είναι πλέγμα μήκους τουλάχιστον 1m.  

Τα δείγματα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης, με Δελτίο Αποστολής στο Τμήμα Δοκιμών και 
Παραλαβών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Γραφείο 6, ισόγειο, οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι, τηλ. 210 214 4231 / 210 
214 4084) μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος (Δελτίο Αποστολής), που θα συνοδεύει το δείγμα θα 
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναθέτοντος Φορέα κατά την παραλαβή του δείγματος και 
στη συνέχεια η υπογεγραμμένη φωτοτυπία θα υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε 
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή και θα επισυνάπτεται στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Υποβολή Δείγματος, το αργότερο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής και κατάθεσης προσφορών αντίστοιχα. Για την κατάθεση – χειρισμό των 
δειγμάτων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/16. 

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών θα ελέγξει και θα αξιολογήσει τα δείγματα των 
συμμετεχόντων που πληρούν τα επί ποινή αποκλεισμού δικαιολογητικά συμμετοχής και τα επί 
ποινή αποκλεισμού χαρακτηριστικά και στοιχεία που διασφαλίζουν την ποιότητα των υπό 
προμήθεια ειδών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. 

3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Εφόσον ελεγχθούν τα υποβαλλόμενα έγγραφα (κεφ. 2.1) από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα ορίσει, στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η τεχνική 
αξιολόγηση του προσκομισθέντος δείγματος για όσους προμηθευτές δεν αποκλειστούν από τον 
γενόμενο έλεγχο των εγγράφων του κεφ. 2.1.  

Μετά τη διενέργεια της δοκιμής των προσκομισθέντων δειγμάτων η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού θα συντάξει το πρωτόκολλο με τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε πιστοποιημένο εργαστήριο να προβεί σε 
όλους τους ελέγχους και δοκιμές που απαιτούνται (βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
12613) σε δείγματα, για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά 
χαρακτηριστικά τους καθώς και οι προδιαγραφόμενες αντοχές του πλέγματος σε χημικές 
προσβολές κ.α. Σε περιπτώσεις που οι έλεγχοι δειγμάτων δεν είναι επιτυχείς (οι διαπιστωμένες 
αποκλίσεις είναι εκτός των ορίων αποδοχής), η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται και ο 
διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Από το σύνολο των προαναφερόμενων ελέγχων (δικαιολογητικά και έλεγχος δειγμάτων) θα 
προκύψουν οι διαγωνιζόμενοι εκείνοι που πληρούν τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις ώστε στη 
συνέχεια να αναδειχτεί ο μειοδότης. 
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