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ΕΡΓΟ: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.  

(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 
ΕΡΓΟ: 

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΤΟΜΕΙΣ Α, Β)» 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Σ - 39 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) : 

ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ 

ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 
(1.800.000,00 €) 
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Αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων σύμφωνα με τους οποίους 

και σε συνδυασμό με τα λοιπά εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη, θα εκτελεστεί το υπόψη έργο.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνικής και 

βάσει με όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν κυρίως τον ορθό τρόπο κατασκευής των έργων και την απαιτούμενη 

ποιότητα των υλικών. Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας και για οποιοδήποτε υλικό, 

κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/μεθόδους/δοκιμές κ.λπ.), θα εφαρμόζονται με σειρά ισχύος οι κάτωθι 

προδιαγραφές: 

(1) οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

(2) οι αναφερόμενες ισχύουσες προσωρινές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.)  

(3) οι αναφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για αντικείμενα 

που δεν καλύπτονται από τις ως άνω υπάρχουσες (1) και (2) 

(4)   τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/04-10-2012 και επισυνάπτονται ως παράρτημα ΙΙΙ του Τιμολογίου 

Δημοπράτησης. 

(5) τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και, απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά 

πρότυπα (EΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κλπ). 

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν, είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο ως 

ελάχιστες απαιτήσεις στην κατασκευή του όλου έργου. 

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 

παρούσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, 

κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 
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Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία 

συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά στην σχετική προδιαγραφή 

περί του αντιθέτου. 

Α. Ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221/30-7-2012) 

 

Κωδ. Ε.ΤΕ.Π. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Ε.ΤΕ.Π. 

01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

01-01 Παραγωγή σκυροδέματος-εργασίες σκυροδέτησης 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-02 Σιδηροί οπλισμοί σκυροδεμάτων 

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδεμάτων 

01-03 Ικριώματα - Καλούπια 

01-03-00-00 Ικριώματα 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα  

(τύποι) 

02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

02-01 Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 

χωματουργικών 

02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 

02-02 κλπ Εκσκαφές 

02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων  

02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις 

02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 

02-07-02-00 Επανεπίχωση σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

02-08  Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών 

02-08-00-00 Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

03-10 Χρωματισμοί 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

05-02 Λοιπά τεχνικά έργα 

05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

05-03 Οδοστρώματα 

05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη 

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 
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Κωδ. Ε.ΤΕ.Π. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Ε.ΤΕ.Π. 

05-03-18-01 Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος 

08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

08-01 Χωματουργικά υδραυλικών έργων 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπόγειων δικτύων 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπόγειων δικτύων 

08-01-04-01 
Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων 

εκτόπισης του εδαφικού υλικού 

08-01-04-02 
Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων 
αφαίρεσης του εδαφικού υλικού 

08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 

08-03-02-00 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 

08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα 

08-04-03-00 Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 

υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 

08-05 Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων 

08-05-01-02 Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 

08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 

08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 

08-05-02-04 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 

08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

08-06 Σωληνώσεις-δίκτυα 

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 

08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπόγειων δικτύων 

08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπόγειων δικτύων 

08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπόγειων δικτύων 

08-06-08-06 Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα 

08-07 Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές 

08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων 

08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

08-10 Αντλήσεις 

08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις 

08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων 

08-10-03-00 Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points 

11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις 

11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι) 

11-02 Έργα αντιστηρίξεων 

11-02-02-00 Τοίχοι αντιστήριξης από μεταλλικές πασσαλοσανίδες 

11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις 

11-03 Βελτίωση Εδάφους 

11-03-04-00 Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) 

12 ΣΗΡΑΓΓΕΣ  

12-02 Χωματουργικά Σηράγγων 

12-02-01-02 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής 

12-03 Υποστήριξη Σηράγγων 

12-03-02-00 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων  έργων και σηράγγων 

12-03-08-00 Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων 
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Κωδ. Ε.ΤΕ.Π. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Ε.ΤΕ.Π. 

11-04 Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων 

12-04-03-00 Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 

14 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

14-01 Κατασκευές από σκυρόδεμα 

14-01-01-01 Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 

14-01-01-02 Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων 

14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

14-01-03-02 Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

14-01-04-00 
Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση 

του οπλισμού 

14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους 

14-01-07-02 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους 

14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 

14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

14-01-14-00 Ενισχύσεις-αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος 

15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

15-03 Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών 

15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους  

15-04 Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος 

κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

15-04-01-00 Μέτρα υγείας-ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις 

κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις 

 

 

Β. Ισχύουσες Προσωρινές Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

 

Κωδ. Π.Ε.ΤΕ.Π. Τίτλος Π.Ε.ΤΕ.Π. 

08-03-03-00 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 

08-06-01-00 Δίκτυα βαρύτητος από τσιμεντοσωλήνες 

 

 
 

Γ. Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές - Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
(για αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π.) 

 

1. Τεχνική προδιαγραφή Π18-1: Έγχυτα τυπικά φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων Ε1, Ε2, Ε3. 

 
2. 

 
Τεχνική προδιαγραφή Π19: 

Καλύμματα  φρεατίων αγωγών ακαθάρτων από ελατό χυτοσίδηρο 

(ductile iron). 

 
3. 

 
Τεχνική προδιαγραφή Π32:   

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 

δομημένου τοιχώματος και ειδικά τεμάχια.  

4. Τεχνική προδιαγραφή 111: Καθαίρεση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων. 

5. Τεχνική προδιαγραφή 103: Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής 
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6. Τεχνική προδιαγραφή 308:   Μόνωση με επάλειψη ασφαλτικού υλικού 

 
7. 

 
Τεχνική προδιαγραφή 204.01:   

Σωλήνες και εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για χρήση σε 

δίκτυα ύδρευσης 

8. Τεχνική προδιαγραφή 204.02:   Εγκατάσταση αγωγών και εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου 

 
 

Σημείωση:  

Συνημμένα (και σε έντυπη μορφή) περιλαμβάνονται μόνο οι προδιαγραφές της παραγράφου Γ ανωτέρω, ενώ 

όλες οι λοιπές προδιαγραφές (ως επίσημα εγκεκριμένα κείμενα) μπορούν να αναζητηθούν από τη σχετική 

ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr), κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής 

Απόφασης ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221/30-7-2012), καθώς και από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 

(www.et.gr) όπου δημοσιεύεται η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Η επιλογή των προδιαγραφών αυτών από το 

σύνολο των Εθνικών Προδιαγραφών, είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι δεν είναι πιθανή 

η χρήση και κάποιων από τις υπόλοιπες 440 ΕΤΕΠ.  

 

 

Αθήνα, Νοέμβριος 2017 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 
Μηχανικός 

Η Προϊστάμενη Υπηρεσίας 
Έργων Τομέα Αποχέτευσης 

Η Διευθύντρια Σχεδιασμού & 
Ανάπτυξης Έργων Τομέα 

Αποχέτευσης 

 
 

 
 

 
 

 

Γρηγόριος Ζωίτσης 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Ουρανία Μεσημέρη 

Πολιτικός Μηχανικός ΜSc 

Μαργαρίτα Ξανθάκη 

Χημικός Μηχανικός MSc 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  (Π18-1) 
 

ΕΓΥΤΣΑ ΣΤΠΙΚΑ ΦΡΕΑΣΙΑ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ Ε1, Ε2, Ε3 
 
 
1.     Αντικείμενο 

 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα θξεάηηα επίζθεςεο (θξεάηηα αιιαγήο θιίζεο, θαηεύζπλζεο, 

δηαθιαδώζεσλ, πηώζεο) ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ηα νπνία  θαηαζθεπάδνληαη ρπηά επί 

ηόπνπ ηνπ έξγνπ (ζε όια ηα κέξε ησλ νπνίσλ ην πιηθό είλαη ην ζθπξόδεκα) από ηνλ Αλάδνρν θαη όρη 

πξνθαηαζθεπαζκέλα, ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

1.1 Ισχύοντα πρότυπα     

 

Η παξνύζα πξνδηαγξαθή ελζσκαηώλεη ην ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθό Πξόηππν ΔΝ 124 θαζώο θαη ηηο 

εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί, όπσο:  

-  ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-04-04-05-01 : Φξεάηηα δηθηύσλ απνρέηεπζεο εθηόο θηεξίνπ (αλνηθηήο ξνήο) 

-  ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-01-01-01-00 : Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

-  ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-01-01-02-00 : Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

-  ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-01-04-00-00 : Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη) 

-  ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-05-00 :  Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο, κε επεθηεηλόκελεο  

ζηνλ νπιηζκό  

-  ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-08-05-01-04 : Θσξάθηζε επηθαλεηώλ πδξαπιηθώλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα   

-  ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-08-05-01-02 : ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο   

-  ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-08-07-01-05 : Βαζκίδεο θξεαηίσλ   

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ε ηζρύο ηεο ΚΤΑ (ΦΔΚ 386 Β/20.03.2007) σο πξνο ζπκκόξθσζε ησλ «Πξντόλησλ 

Γνκηθώλ Καηαζθεπώλ» ζηε ζήκαλζε CE, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94 (ΦΔΚ 176/Α), κε ην 

νπνίν ελζσκαηώζεθε ζην εζληθό δίθαην, ε Κνηλνηηθή Οδεγία 89/106.                

Όπνπ παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε Διιεληθά ή Γηεζλή πξόηππα, νη πξνδηαγξαθέο απηέο λννύληαη ηεο 

ηειεπηαίαο εθδόζεώο ηνπο. Όια ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα Σερληθή πξνδηαγξαθή θαηηζρύνπλ θάζε άιιεο 

δηαηύπσζεο ησλ αλσηέξσ πξνηύπσλ ή πξνδηαγξαθώλ.   

 

2.    Μορυή των υρεατίων 

 

Σα ηππηθά θξεάηηα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο γεληθνύο ηύπνπο (Δ1, Δ2 θαη Δ3), 

αλάινγα κε ηελ εζσηεξηθή ηνπο δηάκεηξν (1,20κ, 1,50κ θαη 2,00κ αληίζηνηρα).  
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ε όια ηα θξεάηηα, ην ζθπξόδεκα θαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πεξηέρεη ζηεγαλσηηθό κάδεο 

(πξνζηηζέκελν ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ) ώζηε λα είλαη ζηεγαλά. Δπηπιένλ, ην ηζηκέλην πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ηύπνπ IV Πόξηιαλη, αλζεθηηθνύ ζηα ζεητθά (ηζηκέλην SR). Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θξεαηίσλ, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:   

 

1) Η ππόβαζε ηνπ θξεαηίνπ (κπεηόλ θαζαξηζκνύ), θαηαζθεπάδεηαη από άνπιν ζθπξόδεκα 

πεξηεθηηθόηεηαο 350ριγξ. ηζηκέληνπ πνηόηεηαο  C12/15 θαη ζε πάρνο d≥10 cm. 

2) Η βάζε ηνπ θξεαηίνπ, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 1,20κ, 1,50κ θαη 2,00κ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ θξεαηίνπ, 

θαηαζθεπάδεηαη από ζθπξόδεκα C20/25, πάρνπο d=0,25 (γηα Δ1,Δ2) θαη 0,30κ (γηα Δ3) θαη νπιηζκό 

Β500C, Φ10/15 (άλσ-θάησ), κε δηακνξθσκέλεο ηηο ξνέο όισλ ησλ ζπκβαιιόλησλ αγσγώλ (θαη 

κειινληηθώλ) κε δηαηνκή θαη ζέζε όπσο νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

3) Ο θνξκόο ηνπ θξεαηίνπ, θαηαζθεπάδεηαη κε δηακήθε νπιηζκό Β500C, Φ10/15 ηνπιάρηζηνλ (κέζα – έμσ) 

θαη θπθιηθό νπιηζκό Β500C πξνο δεκηνπξγία θισβνύ Φ10/10 ηνπιάρηζηνλ (κέζα – έμσ). Η πνηόηεηα 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξνβιέπεηαη C20/25, θαζνιηθήο ζπκπύθλσζεο d ≥2,4tn/m3, κε ζπκπίεζε θαη 

δόλεζε ζε όξζηα ζέζε θαη πάρνο ηνηρώκαηνο d =0,20-0,25κ. 

4) Η πιάθα νξνθήο, θαηαζθεπάδεηαη από ζθπξόδεκα C20/25, πάρνπο d=0,25 (γηα Δ1, Δ2) θαη 0,30κ (γηα 

Δ3), κε νπιηζκό Β500C, Φ10/15 (άλσ – θάησ) ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

5) Ο θπιηλδξηθόο ιαηκόο ζα είλαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D=0,60m ή θσληθήο κεηαβαιιόκελεο  δηακέηξνπ, 

κε ηειηθή ειάρηζηε δηάκεηξν D=0,60m ζηελ εξπζξά ηεο νδνύ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ρπηνζηδεξνύ 

θαιύκκαηνο κεηά ηνπ πιαηζίνπ απηνύ, ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Πξνδηαγξαθή ΔΝ-124, ειάρηζηνπ 

πάρνπο d =0,15κ θαη κε νπιηζκό Β500C, δηπιή εζράξα  κέζα – έμσ Φ10/20 θαη θπθιηθό νπιηζκό κέζα 

– έμσ  Φ8/10 (ηνπιάρηζηνλ). 

6) Πξηλ ηελ εξγαζία επίζηξσζεο, ηα θξεάηηα ζα ειέγρνληαη γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκό θαθνηερληώλ ή 

ειαηησκάησλ. Η απνθαηάζηαζε απηώλ ζα γίλεηαη κε ηε ιήςε δηνξζσηηθώλ επεκβάζεσλ πνπ ζα 

ππνδεηθλύνληαη, θαηά πεξίπησζε, από ηελ Δπίβιεςε. 

Γεληθά, νη νξαηέο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο, 

απνιεπίζεηο θαη ξεγκαηώζεηο, ζε πάρνο κεγαιύηεξν ησλ 0,15 ρηι.   

7) Η επίζηξσζε εζσηεξηθά ηνπ θξεαηίνπ (ζώκα θξεαηίνπ, νξνθή θαη ιαηκό) γίλεηαη κε παηεηή 

ηζηκεληνθνλία, κε ρξήζε ηζηκέληνπ αλζεθηηθνύ ζηα ζετηθά (ηζηκέλην SR), ειαρίζηνπ πάρνπο 2εθ. ή κε 

ζηεγαλσηηθό κνλσηηθό ηζηκεληνεηδνύο βάζεο ειάρηζηνπ πάρνπο 2εθ. αλά ζηξώζεηο όρη κεγαιύηεξεο ηνπ 

1ριζη θαη πάλσ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλε ηειηθή επηθάλεηα (ζηαπξνεηδήο επάιεηςε). Η επίζηξσζε 

ηνπ πεδνδξνκίνπ (παξαπιεύξσο ηεο δηακνξθσκέλεο ξνήο) γίλεηαη κε αληηνιηζζεηηθό επίρξηζκα. 

8) Η επάιεηςε όισλ ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ πιελ ηνπ πεδνδξνκίνπ γίλεηαη επηπξνζζέησο θαη κε 

δηπιή ζηξώζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο, ιεπθνύ ρξώκαηνο, ζε νιηθό πάρνο πεξί ηα 100 κηθξά, κε 

θαηαλάισζε πεξί ηα 200 γξακκάξηα αδηάιπηεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο επηθάλεηαο. 
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9) Η επάιεηςε ησλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ γίλεηαη κε αζθαιηηθό πιηθό (δηπιή ζηξώζε). 

10) ηε ζέζε ησλ νπώλ, ζην ηνίρσκα ησλ θνξκώλ ηνπ θξεαηίνπ, γηα ηε ζπκβνιή ησλ θαηά κειέηε αγσγώλ 

(θαζώο θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ κειινληηθά), ηνπνζεηείηαη θειηδόι πξηλ ηε ζθπξνδέηεζε, ελώ ζηηο 

πεξηπηώζεηο κειινληηθώλ ζπλδέζεσλ ζπκβαιιόλησλ αγσγώλ (εθόζνλ απηέο είλαη γλσζηέο από ηε 

κειέηε) ζα ηνπνζεηείηαη θαη εηδηθό ηεκάρην αλακνλήο.   

Η κόξθσζε ηεο ξνήο ηνπ ζπκβάιινληνο αγσγνύ εληόο ηνπ θξεαηίνπ (κειινληηθνύ) ζα θαηαζθεπάδεηαη 

ζηηο πξνβιεπόκελεο δηαζηάζεηο, θαηόπηλ δε, ε νπή αλακνλήο ηνπ ζπκβάιινληνο, ζα θιείλεηαη κε 

πιηλζνδνκή θαη ζα επηρξίεηαη εζσηεξηθά κε ηζηκεληνθνλία. ηελ πεξίπησζε ζύλδεζεο ζπκβάιινληνο 

αγσγνύ (εάλ ν αγσγόο είλαη ηζηκεληνζσιήλαο) κε ην θξεάηην, ην θιείζηκν πεξηκεηξηθά ηεο νπήο 

δηέιεπζεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηζηκεληνθνλία 650/900 θαη κε θαηάιιειε επίζηξσζε ζηεγαλνπνηεηηθήο 

πξνζηαζίαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.  

11) Πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνύκελσλ ρπηνζηδεξώλ βαζκίδσλ κε επέλδπζε από ζπλζεηηθά 

πιηθά, ζε απνζηάζεηο 0,30κ, νη νπνίεο θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

θξεαηίνπ. Οη βαζκίδεο ζα θαηαιήγνπλ ζην αληηνιηζζεηηθό πεδνδξόκην ηνπ θξεαηίνπ, ώζηε λα είλαη 

επηηξεπηή ε αζθαιήο θάζνδνο αλζξώπσλ.  

12) Πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαιύκκαηνο από ειαηό ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε κεηά πιαηζίνπ, 

ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή (Π 19), ηνπνζεηνύκελνπ ζηε ζηάζκε ηεο εξπζξάο ηεο 

νδνύ θαη όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. Δπί ηνπ πιαηζίνπ ζα ηνπνζεηείηαη 

παξέκβπζκα απόζβεζεο, ώζηε ην θάιπκκα λα παξακέλεη ζηαζεξό θαη αζόξπβν εληόο ηνπ πιαηζίνπ, 

αλεμάξηεηα από ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο.   

 

3.  Επιμέτρηση 

Η  επηκέηξεζε γίλεηαη αλά ηεκάρην ηειεησκέλεο εξγαζίαο ή ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ηηκνιόγην 

κειέηεο. 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  (Π20-1) 

ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΟ ΥΤΣΟΙΔΗΡΟ( ductile iron) 

 

 

1. Γεληθά  

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο ζσιελσηνχο αγσγνχο  απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε 

βαξχηεηα νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη απφ ζσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαζψο θαη ζσιελσηνχο 

αγσγνχο απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ππφ πίεζε απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν.  

 

Όπνπ παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε Ειιεληθά ή Δηεζλή πξφηππα, νη πξνδηαγξαθέο απηέο λννχληαη 

ηεο ηειεπηαίαο εθδφζεψο ηνπο. Όια ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα Σερληθή πξνδηαγξαθή θαηηζρχνπλ 

θάζε άιιεο δηάηαμεο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ.   

 

2   Αγσγoi βαρύτητας απνρέηεπζεο αθαζάξησλ απφ απιφ ειαηφ ρπηνζίδεξν  

 

2.1 . Ιζρχνληα πξφηππα 

 
Γηα ηελ θαηαζθεπή, δηαζηάζεηο, δνθηκαζία θαη παξαιαβή ησλ ζσιήλσλ απφ ductile iron  θαη ησλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ην ίδην πιηθφ ηζρχεη ην ΕΝ 598 Εσρωπαϊκό πρότσπο «σιήλεο απφ 

ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) ζχλδεζκνη θαη εμαξηήκαηα γηα αγσγνχο αθαζάξησλ – 

Απαηηήζεηο θαη δνθηκέο» 

πκπιεξσκαηηθά θαη θαηά πεξίπησζε ηζρχνπλ θαη ηα παξαθάησ πξφηππα : 

- ISO 4179 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) εζσηεξηθή επέλδπζε 

κε ηζηκεληνθνλία» 

- ISO 6600 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) εζσηεξηθή επέλδπζε 

κε ηζηκεληνθνλία-ζχλζεζε ηζηκεληνθνλίαο» 

- ISO 4633 «χλδεζκνη κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο – Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ» 

- ISO 8179-1 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) – Εμσηεξηθή 

επέλδπζε κε ςεπδάξγπξν» 

- ISO 8179-2 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) – Εμσηεξηθή 

επέλδπζε κε ςεπδάξγπξν» 

- ISO 8180 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) – Πεξίβιεκα 

εμσηεξηθήο πξνζηαζίαο κε πνιπαηζπιέλην» 
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- ISO 9002 «χζηεκα πνηφηεηαο – Πξφηππν εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή θαη 

εγθαηάζηαζε» 

 

2.2  Σχπνο ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

 
Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε ζα θέξνπλ εζσηεξηθή 

πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε απφ αργιλλιούτο τσιμέντο (high alumina cement) θαη ζχλζεηε εμσηεξηθή 

επέλδπζε απφ επηκεηάιισζε κε ξαληηζκφ (ζπξέπ) ςεπδαξγχξνπ θαη έλα ζηξψκα ζπλζεηηθήο ξεηίλεο 

ζπκβαηηθήο κε ηνλ ςεπδάξγπξν.  

Σα εηδηθά ηεκάρηα (ηαπ, θακπχιεο, θ.ιπ.) ησλ αγσγψλ απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε ζα 

πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζσιήλσλ απφ 

ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε. Η ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ κε ζσιήλεο ή άιια εηδηθά 

ηεκάρηα ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ηνπο ίδηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ζσιήλσλ θαη λα είλαη ζηεγαλή. Γη’ 

απηφ ηα άθξα ηνπο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ζε ζρέζε κε ηα άθξα ησλ αληίζηνηρσλ 

ζσιήλσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο κνξθήο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ βηνκεραλία πνπ 

ζα ηα θαηαζθεπάζεη, έηζη ψζηε ηα εηδηθά ηεκάρηα λα έρνπλ αληνρή ίζε ηνπιάρηζηνλ κε απηή ησλ 

ζσιήλσλ απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλδεζνχλ θαη λα είλαη 

θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

2.3  ηνηρεία πξνκήζεηαο 

 
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαγγειίαο ησλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηε Δηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

 Πίλαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο, ηνπ νπνίνπ ηα πξντφληα πξνηίζεηαη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη (θαηά δηάκεηξν). Ο πίλαθαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά 

γηα επηηπρή εθηέιεζε αλάινγσλ ζσιελψζεσλ κε πξντφληα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ 

πξνηείλεη ν Αλάδνρνο θαη πηζηνπνηεηηθά εξγαζηεξίνπ αλαγλσξηζκέλεο εγθπξφηεηαο απφ 

ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ηα πξντφληα απηά είλαη ζχκκνξθα πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πξνηχπσλ. ηνλ πίλαθα ζα επηζπλαθζνχλ επίζεο θαη νπνηαδήπνηε 

άιια ζηνηρεία ηθαλά λα πηζηνπνηήζνπλ ην δφθηκν ησλ πξνηεηλφκελσλ γηα εθαξκνγή 

πιηθψλ θαη ηελ ελ γέλεη εκπεηξία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Σε κέζνδν παξαγσγήο. 

 Πνζφηεηεο θαηά δηάκεηξν, νη νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πίλαθεο ηεο Πξνθήξπμεο ηεο 

Πξνκήζεηαο απφ πιεπξάο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Εξγνπ (ζπλνιηθφ βάξνο, κήθνο θαη αξηζκφο 

ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ). 

 Σηο δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ (σθέιηκν κήθνο ζσιήλσλ, εμσηεξηθή δηάκεηξν θαη πάρνο). 

 Είδνο ζπλδέζκνπ (κνξθή θ.ιπ.) θαη δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο (πιηθφ-πξνδηαγξαθέο). 
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 Είδνο  επέλδπζεο (εζσηεξηθή-εμσηεξηθή, πιηθά, πξνδηαγξαθέο). 

 ρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 ρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο γηα φζα πιηθά δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα Ειιεληθά πξφηππα. 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ 

φηη ν αγσγφο ζηα βάζε πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη κε ηνλ εγθηβσηηζκφ θαη επίρσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη, παξέρεη γηα ηα κφληκα θνξηία θαη γηα θηλεηά θνξηία 60 t. ζηνπο δξφκνπο πνπ είλαη 

πηζαλή ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ θαη 30 t. ζην ππφινηπν δίθηπν, πιήξε αζθάιεηα φζνλ αθνξά 

ζηελ αληνρή ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ φπσο θαη ζηελ ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ. 

 

2.4  Δνθηκέο απνδνρήο – θαηαιιειφηεηα πιηθψλ 

 

ε θάζε κεξίδα ζσιήλσλ, θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ δηελεξγνχληαη φινη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην πξφηππν ΕΝ 598, θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη έιεγρνη θαη δνθηκέο (ππνρξεσηηθνί 

θαη πξναηξεηηθνί) ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο. 

 

Οη ζσιήλεο ηεο ίδηαο δηακέηξνπ θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ 

ηελ ίδηα βηνκεραλία. Όια ηα πξντφληα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα 

εξγνζηάζηα (φπσο π.ρ. Pont-a-Mousson, Biwater, Griffin Pipe, θ.ιπ.). 

Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα παξαζρεζεί πιήξεο ειεπζεξία επίζθεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζηνλ Επηβιέπνληα ή  νπνηνλδήπνηε 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Εξγνδφηε. 

 

Ο Κχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαζέζεη έγθαηξα ζε εμεηδηθεπκέλν νίθν ή πξφζσπν, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο. ην πιαίζην ηεο 

παξαθνινχζεζεο απηήο ζα γίλνπλ νη αλαγθαίνη έιεγρνη αληνρήο θαη πνηφηεηαο ηνπ πιηθνχ, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θ.ιπ. ζε δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ησλ Πξνηχπσλ πνπ ηζρχνπλ. 

 

Εθφζνλ ν παξαπάλσ έιεγρνο ζην εξγνζηάζην απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο 

αλνρέο δηαζηάζεσλ, ηε κεραληθή αληνρή θαη ηηο άιιεο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο, ηα πιηθά ηεο νκάδαο, 

πνπ ζεσξείηαη φηη εθπξνζσπείηαη απφ ηα εθάζηνηε ειεγρφκελα δείγκαηα θαη δνθίκηα, ζεκαίλνληαη 

θαηάιιεια απφ ηνλ ελεξγνχληα ηνλ έιεγρν. 

 

Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ παξαπάλσ Πξνδηαγξαθψλ δελ γίλνληαη δεθηά γηα απνζηνιή 

ζην Εξγνηάμην. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γελλεζνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δνθηκαζηψλ ζην εξγνζηάζην, ε Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη λα εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα 

θαη δαπάλεο ηνπ Πξνκεζεπηή πξφζζεηεο ζπνξαδηθέο δνθηκέο ζε πιηθά απφ ηα κεηαθεξφκελα ζην 

Εξγνηάμην γηα ηνπνζέηεζε, δηελεξγνχκελεο ζην εξγαζηήξην Αληνρήο Τιηθψλ ηνπ ΕΜΠ ή άιιν 

αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην αληνρήο ηεο έγθξηζή ηεο. 

 

Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπνξαδηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά, κπνξεί λα 

δεηεζεί επαλάιεςε ηεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο δνθηκψλ, ζε έηνηκα πιηθά, ζε αλαγλσξηζκέλν 

εξγαζηήξην ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Σφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη κε δαπάλε ηνπ ηα αλαγθαία πιηθά γηα έιεγρν. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα θξίλνπλ ηειεζίδηθα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή γηα ηελ 

αλάγθε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςήο ηνπο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη λέα πιηθά απφ θαηαζθεπαζηή ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη λα 

απνζχξεη κε δαπάλεο ηνπ ηα αθαηάιιεια απφ ην εξγνηάμην. 

 

Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ ηελ έλδεημε ηνπ ηχπνπ ηνπ πιηθνχ, ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ θαη πίεζεο, ηνπ 

κήθνπο ηνπο θαη ηεο εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 

Η απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπο, εγθαηεζηεκέλσλ 

ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, αθνχ αδέμηνη ρεηξηζκνί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηε κεηαθνξά θαη 

θνξηνεθθφξησζε είλαη δπλαηφ λα ηνπο πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο θαη κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο. 

 

2.5   χλδεζκνη 

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλνπο ζπλδέζκνπο (κνχθεο ππνδνρήο) πνπ 

εζσηεξηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ 

ζηεγαλφηεηαο, αλζεθηηθψλ ζε ειαηψδε απφβιεηα. 

 

Εηδηθά ηεκάρηα πξννξηδφκελα λα ζπλδεζνχλ κε δηθιείδεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα ζα απνιήγνπλ ζε 

σηίδεο (θιάληδεο), πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα  ISO 2531 θαη DIN 2631. 

 

Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο κνξθήο ησλ ζπλδέζκσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ βηνκεραλία πνπ ζα ηνπο 

θαηαζθεπάζεη. Η ζχλδεζε πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζηεγαλή γηα ηελ πξνδηαγξαθφκελε κέγηζηε πίεζε 

δνθηκήο ησλ αγσγψλ. Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 4633 θαη λα είλαη αλζεθηηθνί ζε ειαηψδε απφβιεηα. 
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Οη θαλνληθνί ζχλδεζκνη (ηχπνπ Standard Joint ηεο Pont-a-Mousson ή άιινη αλάινγνη) πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ, ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο αζθάιεηαο, ηηο εμήο ειάρηζηεο απνθιίζεηο ησλ αμφλσλ ησλ 

ζπλδεφκελσλ ζσιήλσλ : 

Εζσηεξηθή 

δηάκεηξνο ζσιήλσλ 

Επηηξεπφκελε 

απφθιηζε ζε κνίξεο 

100 έσο 300 ριζη. 3ν 30' 

350 έσο 600 ριζη. 2ν 30' 

700 έσο 2000 ριζη. 1ν 30' 

 

2.6     Μεηαθνξά, απνζήθεπζε, θ.ιπ. ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

 

Καηά ηε κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε θαη θαηά ηελ απνζήθεπζε, νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα 

ζηεξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θάκςε ηνπο, ε παξακφξθσζή ηνπο θαη ν 

ηξαπκαηηζκφο ηνπο απφ αηρκεξά αληηθείκελα. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εμσηεξηθήο επέλδπζεο 

απαγνξεχεηαη ξεηά ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ. 

Οη ρεηξηζκνί θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη αλάινγα κε ην 

βάξνο ησλ ζσιήλσλ κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηήξεο (απφ καδέξηα) ή αλπςσηηθφ 

κεράλεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα γηα ηελ αλχςσζε ηα άθξα ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε 

ιάζηηρν, γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. Σα απηνθίλεηα ή νη πιαηθφξκεο 

κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην, ψζηε νη ζσιήλεο λα κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα. 

 

Οη ζσιήλεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη λα δηαρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαηά ζηξψζεηο κε μχιηλνπο δνθνχο. Η πξψηε ζεηξά ζσιήλσλ ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε δχν 

καδέξηα ή θαδξφληα θαη νη αθξαίνη ζσιήλεο ζα ζηεξίδνληαη κε ηάθνπο. Επίζεο πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο θ.ιπ.), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιφγσ 

ππεξθείκελνπ βάξνπο ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο ησλ ζσιήλσλ (Μέγηζην χςνο απνζήθεπζεο 

φρη κεγαιχηεξν απφ 2.00 κ). Κάζε δηάκεηξνο ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά. 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη πξέπεη λα παξακέλνπλ κέζα ζηνπο ζάθνπο ή θηβψηηα πνπ ήηαλ ζπζθεπαζκέλνη 

θαηά ηελ πξνκήζεηά ηνπο. Πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην ειηαθφ θσο, απφ έιαηα, ιίπε, πεγέο 

ζεξκφηεηνο θ.ιπ. 

 

2.7     Κνπή σιήλσλ 

 

Εάλ απαηηεζεί ε ρξεζηκνπνίεζε κηθξνχ κήθνπο ζσιήλσλ επηηξέπεηαη ε θνπή ησλ ζσιήλσλ. Μπνξεί 

λα επηηξαπεί ε θνπή ησλ ζσιήλσλ ραξαθηεξηζζέλησλ σο αθαηαιιήισλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

ηκήκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δελ ζα έρεη θαλέλα ειάηησκα. 
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Επηηξέπεηαη ε θνπή ζσιήλα κε δίζθν γηα ηνπο ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ θαη κε εηδηθή θνπηηθή κεραλή 

γηα ηνπο ζσιήλεο κεγάιεο δηακέηξνπ. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη επεμεξγαζία κε εηδηθφ εξγαιείν 

(ινμνηφκεζε θαη θαζαξηζκφο) ησλ άθξσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άςνγε ζχλδεζε ηνπ ζπλδέζκνπ. Η 

κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηεο ινμνηφκεζεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 

ζσιήλσλ. ε θακκία πεξίπησζε ε επηθάλεηα θνπήο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζξαχζε ή ξήγκαηα. 

 

2.8    Εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ 

 

Οη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φπσο πξνβιέπνληαη ζηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο ή ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηε Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηξνπνπνηήζεηο απηήο.  

Η θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ελ μεξψ (κε αληιήζεηο φπνπ απαηηείηαη). 

Οη ζσιήλεο ζα εγθηβσηηζηνχλ κε άκκν, πάρνπο θαη’ ειάρηζηνλ φπσο νξίδεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην 

ηεο κειέηεο, ην νπνίν ζα θαηαιακβάλεη φιν ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Όινη νη αγσγνί ζα ηνπνζεηεζνχλ επαθξηβψο νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζηηο ζέζεηο πνπ 

θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ή ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηξνπνπνηήζεηο 

απηήο. Μεηαμχ θξεαηίσλ  (εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αγσγνχο βαξχηεηαο) ν αγσγφο πξέπεη λα είλαη ζε 

νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή απφιπηα επζχγξακκνο. 

 

Η πξνζέγγηζε ζην ζθάκκα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα εθηειείηαη κε κεγάιε 

πξνζνρή θαη επηκέιεηα, κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα απνθπγή θζνξψλ ησλ ζσιήλσλ ή κείσζε ηεο 

αληνρήο ηνπο, ιφγσ θξνχζεσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθχπηεη. 

Σν ζθάκκα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο πξέπεη λα έρεη ην ειάρηζην πιάηνο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ε δε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ ζσιήλα ζε θακκία 

ζέζε ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη σο ειάρηζηε ζηα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο. 

 

Αξρηθά νη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ ρείινπο ηνπ ζθάκκαηνο θαη ζα επηζεσξεζνχλ κε 

πξνζνρή γηα εμαθξίβσζε ελδερνκέλσλ βιαβψλ θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο θαη ζα θαζαξηζζνχλ κε 

επηκέιεηα απφ θάζε μέλε νπζία ηδηαίηεξα ζηα άθξα, φπνπ γίλεηαη ε ζχλδεζε. Οη ζσιήλεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο βιάβεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εάλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη ππνζηεί 

αλεπαλφξζσηε βιάβε νιφθιεξνο ν ζσιήλαο θαη αθνχ θνπεί  κε επηκέιεηα ην θαηεζηξακκέλν ηκήκα 

ηνπο. 

Καηφπηλ νη ζσιήλεο θαη νη ζχλδεζκνη θαηαβηβάδνληαη  κε πξνζνρή ζην φξπγκα κε θαηάιιεια κεραληθά 

κέζα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπο. 

 

Η ζχλδεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζσιήλσλ έμσ απφ ηελ ηάθξν απαγνξεχεηαη απφιπηα. 
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Οη ζσιήλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ εηζδνρή ηνπ επζένο άθξνπ ηνπ ελφο ζσιήλα ζηελ κνχθα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ ζσιήλα. 

 

Πξηλ απφ ηε ζχλδεζε θάζε ζσιήλα θαζαξίδεηαη κε επηκέιεηα ην επζχ ηνπ άθξν θαη ε κνχθα (θαη ην 

απιάθη ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ) εζσηεξηθά. 

 

Σνπνζεηείηαη ν ειαζηηθφο δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο ζην απιάθη ηεο κνχθαο θαη γίλεηαη επάιεηςε κε 

καιαθφ ξεπζηφ ζαπνχλη ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ επζένο άθξνπ ηνπ ζσιήλα. Γίλεηαη ε ζχλδεζε 

ηνπ ζσιήλα κε ηνλ πξνεγνχκελφ ηνπ, ρσξίο ην επζχ άθξν ηνπ ζσιήλα λα ηεξκαηίδεη κέζα ζηε κνχθα, 

αιιά αθήλεηαη ειεχζεξν δηάζηεκα θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ. 

 

Γηα ηε ζχλδεζε ζπξψρλεηαη ν ζσιήλαο κε ην επζχ άθξν κέζα ζηελ κνχθα ήδε ηνπνζεηεζέληνο 

ζσιήλα. Γηα ηελ ζχλδεζε ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ε εηδηθή ζπζθεπή ζχλδεζεο. Γεληθά δελ 

επηηξέπεηαη ε ζχλδεζε λα γίλεηαη κε θξνχζε ή κε άιια κέζα (θάδν εθζθαθέα π.ρ.). 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηεο εξγαζίαο ην ζηφκην ηνπ ηειεπηαίνπ ζσιήλα πνπ ηνπνζεηήζεθε ζα 

θξάζζεηαη κε μχιηλν πψκα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε δηείζδπζε γαηψλ, μέλσλ ζσκάησλ, νκβξίσλ 

πδάησλ ή κηθξψλ δψσλ, κέζα ζηνλ ζσιήλα. 

 

Η ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ κε σηίδεο (θιάληδεο), ζα γίλεηαη κε παξέλζεζε 

κεηαμχ ησλ θιαληδψλ ειαζηνκεξνχο δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο. Οη θνριηνθφξνη ήινη ζα αληαπνθξίλνληαη 

ζηα δηεζλή πξφηππα ISO 4014 θαη ISO 4032, θαη ζα ζπζθίγγνληαη επαξθψο, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ αξκνχ, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχληαη εθειθπζηηθέο ηάζεηο ζηα 

ζπλδεφκελα κέξε. 

 

Η ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε ηα εθ ζθπξνδέκαηνο ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ θαη αληιηνζηαζίσλ γίλεηαη 

κέζσ εηδηθνχ ζπλδέζκνπ απφ ductile iron ηεο αληίζηνηρεο κε ηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ, ε πξνκήζεηα ηνπ 

νπνίνπ (ζπλδέζκνπ) βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Οη ζχλδεζκνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο 

πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Η εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα είλαη 

αλψκαιε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζθπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θξεαηίσλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνο θαηαζθεπή αγσγφο θαηαιήγεη ζε πθηζηάκελν θξεάηην, δηαλνίγεηαη ζην 

ηνίρσκα ηνπ θξεαηίνπ νπή θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπνζεηείηαη εηδηθφο σο αλσηέξσ ζχλδεζκνο 

ζηεξενχκελνο θαηάιιεια ζην θξεάηην κε ηξφπν ψζηε ε ζχλδεζε λα είλαη ζηεγαλή. 

 

Εθαηέξσζελ ησλ θξεαηίσλ επηζθέςεσο θαη ζηελ θαηάιεμε ηνπ αγσγνχ ζε αληιηνζηάζην ζα 

ηνπνζεηεζνχλ δχν κηθξνχ κήθνπο (0.80 έσο 1.20 κ.) ζσιήλεο. 
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2.9  Δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο αγσγψλ βαξχηεηαο 

2.9.1  Αξρηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο 

 

Μεηά ηελ πιήξε ζχλδεζε ηκήκαηνο αγσγνχ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ, δηελεξγείηαη δνθηκή 

ζηεγαλφηεηαο ηνπ αγσγνχ ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο ζα ειεγρζεί ε απξφζθνπηε ξνή κε ηελ παξνρέηεπζε πνζφηεηαο 

λεξνχ ζην αλάληε θξεάηην θαη ζα παξαηεξεζεί ε δηέιεπζή ηνπ πξνο ην θαηάληε. 

Σα πξνο δνθηκή φξγαλα, αληιίεο, καλφκεηξα, ζσιήλεο, πψκαηα θ.ιπ. νθείιεη λα ηα πξνκεζεχζεη θαη 

κεηαθέξεη επί ηφπνπ ηεο ρξεζηκνπνηήζεψο ηνπο ν αλάδνρνο κε δαπάλε ηνπ. 

 

Πξηλ απφ ηελ δνθηκή ν αγσγφο ζα θαιπθζεί επαξθψο, ζα ζηεξεσζεί θαη ζα αγθπξσζεί, ψζηε λα 

απνθιεηζζεί θάζε κεηαθίλεζή ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πιεξψζεψο ηνπ κε λεξφ θαη ηεο δνθηκήο πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ψζηε λα απνθιεηζζεί θάζε βιάβε ζηελ ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ. Θα παξακέλνπλ 

αθάιππηεο κφλνλ νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ. 

 

Ο αγσγφο ζα γεκίδεη κε λεξφ πξνζεθηηθά θαη ζηγά – ζηγά θαη αλ είλαη δπλαηφλ εθ ησλ θάησ πξνο ηα 

άλσ, ψζηε λα θχγεη ηειείσο ν αέξαο. Μεηά ηελ πιήξσζε κε λεξφ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ πνπ ζα 

δνθηκαζζεί θαη ηελ πιήξε εμαέξσζή ηνπ εθαξκφδεηαη πδξνζηαηηθή πίεζε 0.5 αηκ. (5κ.) ζηήιεο χδαηνο 

ζην πςειφηεξν (αλάληε) ηκήκα ηνπ. Η πίεζε απηή δηαηεξείηαη επί 30 ιεπηά, θαηά ηελ δηάξθεηα δε ηνπ 

ρξφλνπ απηνχ δελ πξέπεη λα εκθαληζζνχλ δηαξξνέο ζηνπο ζπλδέζκνπο, νχηε απψιεηα λεξνχ. 

 

Εθφζνλ θαηά ηε δνθηκή εκθαληζζνχλ ζεκεία κε ζηεγαλά είηε ζηα ηνηρψκαηα ησλ ζσιήλσλ είηε ζηηο 

ζπλδέζεηο, πξέπεη λα δηαθνπεί ν έιεγρνο θαη λα εθθελσζεί βαζκηαία ε ζσιήλσζε κέρξηο φηνπ 

ειεπζεξσζνχλ φια ηα ζεκεία δηαξξνήο απφ ην λεξφ. Επίζεο ζε πεξίπησζε παξνπζίαο ειαηησκάησλ 

θαηά ηελ δνθηκή πξέπεη λα παξακείλνπλ αθάιππηνη νη ζχλδεζκνη κέρξη ηεο πιήξνπο απνθαηαζηάζεσο 

ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Η δνθηκή πξέπεη λα μαλαξρίζεη κφλν κεηά ηελ επηζθεπή φισλ ησλ 

ειαηησκάησλ. Κάζε αηέιεηα εγθαηάζηαζεο ή ζχλδεζεο ε νπνία δηαπηζηψλεηαη θαηά ηηο δνθηκέο, 

επαλνξζψλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Επίζεο ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο ζσιήλεο ή ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ ππέζηεζαλ βιάβε θαηά ηηο δνθηκέο, κε δαπάλε 

ηνπ. 

Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Επίβιεςεο θαη ηνλ αλάδνρν. Καλέλα ηκήκα ηεο ζσιελψζεσο δελ ζεσξείηαη φηη έρεη 

πεξαησζεί εάλ δελ έγηλε επηηπρψο ε απαξαίηεηε δνθηκή πηέζεσο, απαγνξεχεηαη δε απνιχησο ε 

επίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο, κέζα ζην νπνίν λα ππάξρεη αγσγφο πνπ δελ έρεη δνθηκαζζεί. 
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Μεηά ηελ επίρσζε ησλ ζθακκάησλ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη επαλάιεςε ηεο δνθηκήο θαηά ηα 

αλσηέξσ, εάλ θξίλεη φηη ε επίρσζε έγηλε θαηά ηξφπν πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηνπο 

αγσγνχο. 

 

2.9.2 Σειηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο δνθηκήο ζηεγαλφηεηαο κεγαιχηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ θαη αλά 

ηκήκαηα δηθηχνπ κήθνπο κέρξη 300-500 κ. ηα νπνία ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Επίβιεςε, ψζηε λα κελ 

παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο εδάθνπο ζα δηελεξγεζεί ε ηειηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο 

σο εμήο: 

- Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο ζα παξνρεηεπζεί πνζφηεηα λεξνχ ζε θαζέλα αλάληε θξεάηην 

ρσξηζηά θαη ζα παξαηεξεζεί ε απξφζθνπηε ξνή ηνπ πξνο ηα θαηάληε θξεάηηα. 

 

- Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο απξφζθνπηεο ξνήο ζα πιεξσζεί ν αγσγφο θαη ηα θξεάηηα επηζθέςεσο 

κέρξη ην έδαθνο κε λεξφ, ζα ζθξαγηζζνχλ ηα θξεάηηα θαη ζα κεηξεζνχλ νη απψιεηεο ηνπ λεξνχ 

κεηά απφ 24 ψξεο. Οη απψιεηεο λεξνχ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πεξηερνκέλνπ φγθνπ λεξνχ. 

 

- Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Επίβιεςεο θαη ηνλ αλάδνρν. 

 

- Καλέλα ηκήκα ηνπ δηθηχνπ δελ ζεσξείηαη φηη έρεη πεξαησζεί εάλ δελ έρεη γίλεη επηηπρψο ε 

παξαπάλσ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο. 

 

2.9.3 Εηδηθέο δνθηκέο 

 

Όπνπ ν αγσγφο βξίζθεηαη κέζα ζε πδξνπεξαηά εδάθε θαη ηδίσο κέζα ζε πδξνθφξν νξίδνληα ή/θαη ζε 

φπνηεο θαη φζεο ζέζεηο επηιέμεη ε Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ειέγρεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ αγσγνχ ζε 

εηζξνέο απφ εμσηεξηθφ πξνο ην εζσηεξηθφ, αθνχ πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ην λεξφ απφ ην εζσηεξηθφ 

ηνπ αγσγνχ θαη ηα θξεάηηα. 

 

3.  Αγσγνί πιέσεως απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν  

3.1 Ιζρχνληα πξφηππα 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή, δηαζηάζεηο, δνθηκαζία θαη παξαιαβή ησλ ζσιήλσλ απφ ductile iron θαη ησλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ην ίδην πιηθφ ηζρχνπλ ζε φιε ηνπο ηελ έθηαζε θαη πεξίπησζε νη απαηηήζεηο ησλ: 
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EN 598 Επξσπατθφ πξφηππν «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) 

ζχλδεζκνη θαη εμαξηήκαηα γηα αγσγνχο αθαζάξησλ – απαηηήζεηο θαη δνθηκέο».  

ISO 7186 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) ζχλδεζκνη θαη 

εμαξηήκαηα γηα αγσγνχο πηέζεσο». 

ISO 4179 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) εζσηεξηθή επέλδπζε 

κε ηζηκεληνθνλία». 

ISO 6600 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) εζσηεξηθή επέλδπζε 

κε ηζηκεληνθνλία – ζχλζεζε ηζηκεληνθνλίαο». 

ISO 4633 “χλδεζκνη κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο – Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ». 

ISO 8179-1 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) – Εμσηεξηθή 

επέλδπζε κε ςεπδάξγπξν». 

ISO 8179-2 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) – Εμσηεξηθή 

επέλδπζε κε ςεπδάξγπξν». 

ISO 8180 «σιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε (Ductile Iron) – Πεξίβιεκα 

εμσηεξηθήο πξνζηαζίαο κε πνιπαηζπιέλην.  

ISO 9002 «χζηεκα Πνηφηεηαο. Πξφηππν εμαζθάιίζεο πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή θαη 

εγθαηάζηαζε». 

 

πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ θαη ηα πξφηππα ΝF A 48-801, NF A 48-806,  NF A 48-841, NF A 48-863, NF 

A 48-842, NF A 48-830, NF A 48-870, NF A 48-840, NF A 47-305, NF A 48-852, NF A 48-901 θαη BS 

4772. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδέηαη σο εμήο: 

- EN  

- ISO 

- NF & British Standard (BS) 

 

3.2   Σχπνο ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

 

Οη ζσιήλεο απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε ζα θέξνπλ εζσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή  επέλδπζε 

απφ ηζηκέλην (high alumina cement) θαη ζχλζεηε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ επηκεηάιισζε κε ξαληηζκφ 

(ζπξέπ) ςεπδαξγχξνπ θαη έλα ζηξψκα επνμεηδηθνχ πιηθνχ (epoxy). 

 

Σν πάρνο ηνηρψκαηνο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηφ πνπ νξίδεηαη 

ζην ΕΝ598, παξ. 6.1.3 Πίλαθαο 11 γηα θαηεγνξία (Κ=7). 

 

Σα εηδηθά ηεκάρηα (ηαπ, θακπχιεο θιπ) ησλ αγσγψλ απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε ζα πξέπεη 

λα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζσιήλσλ απφ ρπηνζίδεξν κε 

ζθαηξνεηδή γξαθίηε. Θα θέξνπλ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ζηξψκα επνμεηδηθεο βαθήο 
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ειάρηζηνπ πάρνπο 200κm. Η ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ κε ζσιήλεο ή άιια εηδηθά ηεκάρηα ζα 

πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ηνπο ίδηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ζσιήλσλ θαη λα είλαη ζηεγαλή. Γη’απηφ ηα 

άθξα ηνπο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ζε ζρέζε κε ηα άθξα ησλ αληίζηνηρσλ ζσιήλσλ. 

Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο κνξθήο ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα θαζνξίζνπλ απφ ηελ βηνκεραλία πνπ ζα ηα 

θαηαζθεπάζεη, έηζη ψζηε ηα εηδηθά ηεκάρηα λα έρνπλ αληνρή ίζε ηνπιάρηζηνλ κε απηή ησλ ζσιήλσλ 

απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλδεζνχλ θαη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

 

3.3  ηνηρεία πξνκήζεηαο  

 

Πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία. 

 

 Πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο ηα πξντφληα ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη (θαηά δηάκεηξν). Ο πίλαθαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά γηα επηηπρή 

εθηέιεζε αλάινγσλ ζσιελψζεσλ κε πξντφληα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ πξνηείλεη ν Αλάδνρνο θαη 

πηζηνπνηεηηθά εξγαζηεξίνπ αλαγλσξηζκέλεο εγθπξφηεηαο απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ηα πξντφληα 

απηά είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνηχπσλ. ηνλ πίλαθα ζα 

επηζπλαθζνχλ επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ηθαλά λα πηζηνπνηήζνπλ ην δφθηκν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ γηα εθαξκνγή πιηθψλ θαη ηελ ελ γέλεη εκπεηξία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο.  

 Σελ κέζνδν παξαγσγήο 

 Πνζφηεηεο θαηά δηάκεηξν (ζπλνιηθφ βάξνο, κήθνο θαη αξηζκφο ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ). 

 Σηο δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ (σθέιηκν κήθνο ζσιήλσλ, εμσηεξηθή δηάκεηξνο θαη πάρνο). 

 Είδνο ζπλδέζκνπ (κνξθή θιπ) θαη δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο (πιηθφ, πξνδηαγξαθέο). 

 Είδνο επέλδπζεο (εζσηεξηθή – εμσηεξηθή, πιηθά, πξνδηαγξαθέο). 

 ρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 

 ρέδηα θαη πξνδηαγξαθέο γηα φζα πιηθά δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα ειιεληθά πξφηππα. 

 

3.4   Δνθηκέο απνδνρήο – θαηαιιειφηεηα πιηθψλ 

 

ε θάζε νκάδα ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ δηελεξγνχληαη φινη νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην πξφηππν ISO 9002, θαζψο θαη νη αληίζηνηρνη έιεγρνη θαη δνθηκέο 

(ππνρξεσηηθνί θαη πξναηξεηηθνί) ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο. 

 

Οη ζσιήλεο ηεο ηδίαο δηακέηξνπ θαη ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ 

ηελ ίδηα βηνκεραλία. Όια ηα πξντφληα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ δηεζλψο αλεγλσξηζκέλα 

εξγνζηάζηα. 
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Ο αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα παξαζρεζεί πιήξεο ειεπζεξία επίζθεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ηεο θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζηνλ Επηβιέπνληα ή νπνηαδήπνηε 

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Εξγνδφηε. 

 

Ο θχξηνο ηνπ Έξγνπ έρεη δηθαίσκα λα αλαζέζεη έγθαηξα ζε εηδηθεπκέλν νίθν ή πξφζσπν, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο. ην πιαίζην ηεο 

παξαθνινχζεζεο απηήο ζα γίλνπλ νη αλαγθαίνη έιεγρνη  αληνρήο θαη πνηφηεηαο πιηθνχ, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θιπ. ε δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπλαθείο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Ειιεληθψλ Πξνηχπσλ θαη ζε ειιείςεηο ή αζάθεηεο 

ηνπο πξνο απηέο ησλ αληηζηνίρσλ Δηεζλψλ ή Επξσπατθψλ Πξνηχπσλ. 

 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ζα είλαη απφιπηα ζχκκνξθε πξνο ηηο παξαπάλσ πξφηππεο, απφ άπνςε είδνπο, 

δνθηκαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

 

Εθφζνλ ν παξαπάλσ έιεγρνο ζην εξγνζηάζην απνδψζεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο 

αλνρέο δηαζηάζεσλ, ηε κεραληθή αληνρή θαη ηηο άιιεο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο, ηα πιηθά ηεο νκάδαο, 

πνπ ζεσξείηαη φηη εθπξνζσπείηαη απφ ηα εθάζηνηε ειεγρφκελα δείγκαηα θαη δνθίκηα, ζεκαίλνληαη 

θαηάιιεια απφ ηνλ ελεξγνχληα ηνλ έιεγρν.  

 

Τιηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ Πξνδηαγξαθψλ δελ γίλνληαη δεθηά γηα απνζηνιή ζην 

Εξγνηάμην. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γελλεζνχλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δνθηκαζηψλ ζην εξγνζηάζην, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη λα εθηειεζηνχλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο 

ηνπ Αλάδνρνπ πξφζζεηεο ζπνξαδηθέο δνθηκέο ζε πιηθά απφ ηα κεηαθεξφκελα ζην Εξγνηάμην γηα 

ηνπνζέηεζε, δηελεξγνχκελεο ζην εξγαζηήξην Αληνρήο Τιηθψλ ηνπ ΕΜΠ ή άιιν αλεγλσξηζκέλν 

εξγαζηήξην αληνρήο ηεο έγθξηζεο ηεο. 

 

Αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπνξαδηθψλ απηψλ δνθηκψλ απνδεηρζνχλ κε ηθαλνπνηεηηθά, κπνξεί λα 

δεηεζεί επαλάιεςε ηεο ιεπηνκεξνχο δηαδηθαζίαο δνθηκψλ, ζε έηνηκα πιηθά, ζε αλεγλσξηζκέλν 

εξγαζηήξην ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

κεηαθέξεη κε δαπάλε ηνπ ηα αλαγθαία πιηθά γηα έιεγρν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα 

θξίλνπλ ηειεζίδηθα γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ ή γηα ηελ αλάγθε νιηθήο ή κεξηθήο απφξξηςεο 

ηνπο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα πξνκεζεχζεη λέα πιηθά απφ 

θαηαζθεπαζηή ηεο εθινγήο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη λα απνζχξεη κε δαπάλεο ηνπ ηα αθαηάιιεια απφ 

ην εξγνηάμην.  
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Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ ηελ έλδεημε ηνπ ηχπνπ ηνπ πιηθνχ, ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ θαη πίεζεο, ηνπ 

κήθνπο ηνπο θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηαζθεπήο. 

 

Η απνδνρή ησλ πιηθψλ ζην εξγνζηάζην δελ πξνδηθάδεη ηελ ηειηθή παξαιαβή ηνπο, εγθαηεζηεκέλε ζηνλ 

ηφπν ησλ έξγσλ, αθνχ αδέμηνη ρεηξηζκνί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλάδνρνπ, θαηά ηελ κεηαθνξά, 

πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε, δνθηκαζίεο θαη επίρσζε είλαη δπλαηφ λα ηνπο πξνθαιέζνπλ 

ζνβαξέο βιάβεο θαη κείσζε ηεο αληνρήο ηνπο. 

 

3.5   χλδεζκνη 

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλνπο ζπλδέζκνπο (κνχθεο ππνδνρήο) πνπ 

εζσηεξηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ δαθηπιίσλ 

ζηεγαλφηεηαο. 

 

Εηδηθά ηεκάρηα πξννξηδφκελα λα ζπλδεζνχλ κε δηθιείδεο, αεξνεμαγσγνχο θαη ινηπά εμαξηήκαηα ζα 

απνιήγνπλ ζε σηίδεο (θιάληδεο), πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα δηεζλή πξφηππα ISO 7005-2, θαη ISO 

2531. 

 

Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο κνξθήο ησλ ζπλδέζκσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ βηνκεραλία πνπ ζα ηνπο 

θαηαζθεπάζεη. Η ζχλδεζε πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζηεγαλή γηα ηελ πξνδηαγξαθφκελε κέγηζηε πίεζε 

δνθηκήο ησλ αγσγψλ. Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 4633.  

 

Οη θαλνληθή ζχλδεζκνη πξέπεη λα επηηξέπνπλ, ππφ ζπλζήθεο πιήξεο αζθάιεηαο, ηηο εμήο απνθιίζεηο 

ησλ αμφλσλ ησλ ζπλδεφκελσλ ζσιήλσλ: 

 

 

Εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζσιήλσλ Επηηξεπφκελε απφθιηζε ζε κνίξεο 

60 εψο 150 ριζη 5 

2000 έσο 300 ριζη 4 

350 έσο 600 ριζη 3 

700 έσο 800 ριζη 2 

Άλσ ησλ  900 ριζη 1*30’ 
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3.6  Μεηαθνξά, απνζήθεπζε θιπ. σιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

 

Καηά ηελ κεηαθνξά, θφξησζε, εθθφξησζε θαη θαηά ηελ απνζήθεπζε, νη ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 

ζα ζηεξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε θάκςε ηνπο, ε παξακφξθσζε ηνπο θαη ν 

ηξαπκαηηζκφο ηνπο απφ αηρκεξά αληηθείκελα.  Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εμσηεξηθήο επέλδπζεο 

απαγνξεχεηαη ξεηά ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλσλ. 

 

Οη ρεηξηζκνί θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή  θαη αλάινγα κε ην 

βάξνο ησλ ζσιήλσλ κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηήξεο (απφ καδέξηα) ή αλπςσηηθφ 

κεράλεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη άγθηζηξα γηα ηελ αλχςσζε ηα άθξα ηνπο ζα θαιχπηνληαη κε 

ιάζηηρν, γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. Σα απηνθίλεηα ή νη πιαηθφξκεο 

κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην, ψζηε νη ζσιήλεο λα κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα. 

 

Οη ζσιήλεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη λα δηαρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαηά ζηξψζεηο κε μχιηλεο δνθνχο. Η πξψηε ζεηξά ησλ ζσιήλσλ ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε 

δχν καδέξηα ή θνξδφληα θαη νη αθξαίνη ζσιήλεο ζα ζηεξίδνληαη κε ηάθνπο. Επίζεο πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηα δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιφγσ ππεξθεηκέλνπ 

βάξνπο ζηξεβιψζεηο θαη παξακνξθψζεηο ησλ ζσιήλσλ (κέγηζην χςνο απνζήθεπζεο φρη κεγαιχηεξν 

απφ 2.00 κ). Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη ρσξηζηά.  

 

Οη ειαζηηθνί δάθηπινη πξέπεη λα παξακέλνπλ κέζα ζηνπο ζάθνπο ή θηβψηηα πνπ ήηαλ ζπζθεπαζκέλνη 

θαηά ηελ πξνκήζεηά ηνπο. Πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ην ειηαθφ θσο, απφ έιαηα, ιίπε, πεγέο 

ζεξκφηεηαο θιπ.   

 

3.7  Κνπή ζσιήλσλ 

 

Όπνπ απαηηεζεί ε ρξεζηκνπνίεζε κηθξνχ κήθνπο ζσιήλσλ επηηξέπεηαη ε θνπή ησλ ζσιήλσλ κε 

κεζνδνινγία θαη εξγαιεία πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο επέλδπζεο ηνπ ζσιήλα. 

Μπνξεί λα επηηξαπεί ε θνπή θαη ζσιήλσλ ραξαθηεξηζζέλησλ σο αθαηάιιεισλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην ηκήκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δελ ζα έρεη θαλέλα ειάηησκα. 

 

Επηηξέπεηαη ε θνπή ζσιήλα κε δίζθν γηα ηνπο ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ θαη κε εηδηθή θνπηηθή κεραλή 

γηα ηνπο ζσιήλεο κεγάινπ δηακέηξνπ. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη κε εηδηθφ εξγαιείν ε επεμεξγαζία 

(ινμφηκεζε θαη θαζαξηζκφο) ησλ άθξσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη άςνγε ζχλδεζε ηνπ ζπλδέζκνπ. Η 

κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηεο ινμφηκεζεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
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ζσιήλσλ. ε θακία πεξίπησζε ε επηθάλεηα θνπήο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζξαχζε ή ξήγκαηα ή 

απνθινίσζε ηεο εζσηεξηθήο επέλδπζεο .  

 

3.8   Εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

 

Οη αγσγνί ζα θαηαζθεπαζζνχλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή ηεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ 

Τπεξεζία ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

 

Η θαηαζθεπή ησλ αγσγψλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ελ μεξφ (κε αληιήζεηο φπνπ απαηηείηαη). 

 

Οη ζσιήλεο ζα εγθηβσηηζηνχλ φπσο νξίδεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην ηεο κειέηεο, πνπ ηα θαηαιακβάλεη 

φιν ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο. Σν ζθάκκα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο ζα έρεη ην πιάηνο 

πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Ο θνξκφο ησλ ζσιήλσλ ζα εγθηβσηίδεηαη κε άκκν αιιά νη 

ζπλδέζεηο ζα κέλνπλ αθάιππηεο γηα ηνλ έιεγρν θαηά ηε δνθηκή. 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη βεβαηψζεη ηνπ πξνκεζεπηή ησλ ζσιήλσλ φηη ν 

αγσγφο ζηα βάζε πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί θαη κε ηνλ εγθηβσηηζκφ θαη επίρσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη, παξέρεη γηα ηα κφληκα θνξηία θαη γηα θηλεηά θνξηία 60η ζηνπο δξφκνπο πνπ είλαη πηζαλή 

ε δηέιεπζε βαξέσλ νρεκάησλ θαη 30η ζην ππφινηπν δίθηπν, πιήξε αζθάιεηα φζνλ αθνξά ζηελ αληνρή 

ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ φπσο θαη ζηελ ζηεγαλφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ, θαη λα ιάβεη θάζε 

επηπιένλ κέηξν ζηνλ εγθηβσηηζκφ πνπ ηπρφλ απαηηείηαη ρσξίο νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ή άιιε 

απαίηεζε. 

 

Όινη νη αγσγνί ζα ηνπνζεηεζνχλ επαθξηβψο νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζηηο ζέζεηο πνπ 

θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ή ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία ηξνπνπνηήζεηο απηήο.  

 

Σα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ πνπ ζε νξηδνληηνγξα πξνβιέπνληαη ζε θακπχιε ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ 

ζσιήλεο θαλνληθνχ ή κηθξφηεξνπ κήθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηξεπφκελε απφθιηζε ησλ 

ζπλδέζκσλ ή απφ εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο). Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ε απφθιηζε ησλ αμφλσλ 

δχν ζπλδενκέλσλ ζσιήλσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ επηηξεπφκελε γηα ην είδνο ηνπ 

ρξεζηκνπνηεκέλνπ ζπλδέζκνπ. Δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ θακπχισλ 

κεγαιχηεξεο γσλίαο απφ 45*. Όπνπ ζηε κεθνηνκή παξνπζηάδνληαη αιιαγέο θιίζεσλ ηνπ αγσγνχ, ν 

αγσγφο ζα θαηαζθεπαζζεί ζε θακπχιε. Η θαηαζθεπή ζα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ γηα ηηο θακπχιεο ηεο νξηδνληηνγξαθίαο. Γηα λα απνθεχγεηαη ε απφθιηζε θαη ηπρφλ 

απνζχλδεζε ηνπ αγσγνχ ζηηο ζέζεηο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαπ, πψκαηα) 

ιφγσ ησλ δεκηνπξγνχκελσλ εθεί σζήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε αγθχξσζε ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή.  
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Η πξνζέγγηζε ζην ζθάκκα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα εθηειείηαη κε κεγάιε 

πξνζνρή θαη επηκέιεηα, κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα απνθπγή, θζνξψλ ησλ ζσιήλσλ ή κείσζε ηεο 

αληνρήο ησλ ιφγσ θξνχζεσλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθχπηεη.  

 

Αξρηθά νη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ ρείινο ηνπ ζθάκκαηνο θαη ζα επηζεσξεζνχλ κε 

πξνζνρή γηα εμαθξίβσζε ελδερνκέλσλ βιαβψλ εθ ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαη ζα θαζαξηζζνχλ κε 

επηκέιεηα απφ θάζε μέλε νπζία ηδηαίηεξα ζηα άθξα, φπνπ γίλεηαη ε ζχλδεζε. Οη ζσιήλεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο βιάβεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, εάλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρεη ππνζηεί 

αλεπαλφξζσηε βιάβε νιφθιεξνο ν ζσιήλαο θαη αθνχ θνπεί κε επηκέιεηα ην θαηαζηξακκέλν ηκήκα 

ηνπο. Ελ ζπλέρεηα, ζα ηνπνζεηεζεί ζηνπο ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ην πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα 

απφ πνιπαηζπιέλην πάρνπο 0,20 ριζη., ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα. 

 

Οη ζσιήλεο θαη νη ζχλδεζκνη θαηεβάδνληαη κε πξνζνρή ζην φξπγκα κε θαηάιιεια κεραληθά κέζα, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο ηνπο. 

 

Η ζχλδεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζσιήλσλ  έμσ απφ ηελ ηάθξν απαγνξεχεηαη απφιπηα. 

 

Οη ζσιήλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ εηζδνρή ηνπ επζέσο άθξνπ ηνπ ελφο ζσιήλα ζηελ κνχθα 

ηνπ πξνεγνχκελνπ ζσιήλα. 

 

Πξηλ απφ ηελ ζχλδεζε θάζε ζσιήλα θαζαξίδεηαη κε επηκέιεηα ην επζχ ηνπ άθξν θαη ε κνχθα (θαη ην 

απιάθη ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ) εζσηεξηθά. 

 

Σνπνζεηείηαη ν ειαζηηθφο δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο ζην απιάθη ηεο κνχθαο θαη γίλεηαη επάιεηςε κε 

καιαθφ ξεπζηφ ζαπνχλη ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ επζέσο άθξνπ ηνπ ζσιήλα. Γίλεηαη ε ζχλδεζε 

ηνπ ζσιήλα κε ηνλ πξνεγνχκελφ ηνπ, ρσξίο ην επζχ άθξν ηνπ ζσιήλα λα ηεξκαηίδεη κέζα ζηελ κνχθα, 

αιιά αθήλεηαη ειεχζεξν δηάζηεκα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζσιήλσλ. 

 

Γηα ηελ ζχλδεζε ζπξψρλεηαη ν ζσιήλαο κε ην  επζχ άθξν κέζα ζηε κνχθα ηνπ ήδε ηνπνζεηεκέλνπ 

ζσιήλα. Γηα ηελ ζχλδεζε ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ε εηδηθή ζπζθεπή ζχλδεζεο. 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαθνπψλ ηεο εξγαζίαο ην ζηφκην ηνπ ηειεπηαίνπ ζσιήλα πνπ ηνπνζεηήζεθε ζα 

θξάδεηαη κε μχιηλν πψκα ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε δηείζδπζε γαηψλ, μέλσλ ζσκάησλ, φκβξησλ 

πδάησλ ή κηθξψλ δψσλ κέζα ζηνλ ζσιήλα. 
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Η ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ κε σηίδεο (θιάληδεο), ζα γίλεηαη κε παξέλζεζε, 

κεηαμχ ησλ θιαληδψλ, ειαζηνκεξψλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο. Οη θνριηνθφξνη ήινη ζα αληαπνθξίλνληαη 

ζηα πξφηππα ISO 4014 θαη ISO 4032, θαη ζα ζπζθίγγνληαη επαξθψο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζηεγαλφηεηα ηνπ αξκνχ, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχληαη εθειθχζηεθεο ηάζεηο ζηα ζπλδεφκελα κέξε. 

 

Η ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε ηα εθ ζθπξνδέκαηνο ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ αεξεμαγσγψλ θαη άθημεο 

γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ ζπλδέζκνπ απφ ductile iron ηεο αληίζηνηρεο κε ηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ. Οη 

ζχλδεζκνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Η 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ζπλδέζκσλ πξέπεη λα είλαη αλψκαιε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζθπζε 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ θξεαηίσλ. 

 

Εθαηέξσζελ ησλ θξεαηίσλ αεξεμαγσγψλ θαη ζηελ θαηάιεμε ηνπ αγσγνχ ζε θξεάηην άθημεο ζα 

ηνπνζεηεζεί κηθξνχ κήθνπο (0,80 έσο 1,20κ.) ζσιήλαο. 

 

3.9   Δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο 

 

3.9.1  Πξνδνθηκαζία – θπξίσο δνθηκή πίεζεο 

 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ 

αγθχξσζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, δηθιείδσλ θαη ζπζθεπψλ αζθαιείαο, 

ζπληειείηαη ε κεξηθή πιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο (κέρξη χςνπο 0,80κ.), αθήλνληαο αθάιππηεο ηηο 

ζπλδέζεηο γηα έιεγρν θαη αξρίδεη ε δηελέξγεηα ησλ δνθηκαζηψλ ζηεγαλφηεηαο. 

 

Σα πξνο δνθηκή φξγαλα, αληιίεο, καλφκεηξα, ζσιήλεο, πψκαηα, θ.ι.π. νθείιεη λα ηα πξνκεζεχζεη θαη 

κεηαθέξεη επί ηφπνπ, ν Αλάδνρνο κε δαπάλε ηνπ. 

 

Σν πξνο δνθηκή ηκήκα γεκίδεη κε λεξφ κε παξνρή αξθεηά ρακειή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξσο 

εθδίσμε ηνπ αέξα απφ ην δίθηπν. πλίζηαηαη ε ηαρχηεηα πιήξσζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 0,05κ/δι, νη 

δε αεξεμαγσγνί πξέπεη λα είλαη αλνηρηνί θαηά ηελ πιήξσζε. 

 

Η πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε ηελ βνήζεηα θαηάιιειεο αληιίαο. Η δεμακελή ηεο 

αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ηνπ 

πξνζηηζέκελνπ φγθνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο, κε αθξίβεηα ± 1 ιίηξνπ. Έλα θαηαγξαθηθφ 

καλφκεηξν ειεγκέλεο θαη θαηάιιειεο (π.ρ. 0,1atm) αθξίβεηαο εγθαζίζηαηαη ζηελ ζσιήλσζε, αηά ηνλ 

δπλαηφλ ρακειφηεξν ζεκείν. 
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Κακία εξγαζία δελ επηηξέπεηαη 

κέζα ζηα νξχγκαηα φζν ην ηκήκα βξίζθεηαη ζε δνθηκαζία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα ιάβεη κέηξα 

γηα λα κελ ζπκβνχλ αηπρήκαηα ζην πξνζσπηθφ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ. 

 

3.9.2  Πξνδνθηκαζία 

 

Μεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο κε λεξφ ηνχην παξακέλεη γηα 24 πεξίπνπ ψξεο κε ηελ ζηαηηθή πίεζε 

ηνπ ππφςε ηκήκαηνο. Η πεξίνδνο ηεο πξνδνθηκαζίαο αξρίδεη αθφηνπ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηεο 

πηέζεσο. Σα νξαηά κέξε ηνπ ηκήκαηνο επηζεσξνχληαη πξνο δηαπίζησζε ηπρψλ βιάβεο, δηαξξνήο, 

θ.ι.π. 

 

3.9.3  Κπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο 

 

Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο λεξνχ, επαθνινπζεί 

ε θπξίσο δνθηκαζία. Η πίεζε δνθηκήο ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο είλαη απηή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

 

Η πίεζε δνθηκήο ζα δηαηεξείηαη γηα κηζή ψξα αλά 100κ. δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, αιιά πνηέ ε νιηθή 

δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν (2) σξψλ νχηε κεγαιχηεξε ησλ (6) έμη. 

 

Η θπξίσο δνθηκαζία ζεσξείηαη επηηπρνχζα εάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο ην πνιχ 0,1atm, ην δίθηπν 

παξακέλεη ζηεγαλφ θαη δελ παξαηεξεζνχλ παξακνξθψζεηο. 

 

Εάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ, ειέγρεηαη νπηηθά ε ζσιήλσζε γηα 

αλαδήηεζε ελδερνκέλσλ δηαθπγψλ. Εάλ βξεζνχλ δηαθπγέο απηέο επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία 

επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο. 

 

Εάλ δελ βξεζνχλ δηαθπγέο λεξνχ, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεηέζεζαλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο λεξνχ γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο, πξέπεη εθ λένπ λα επηρεηξεζεί εθθέλσζε ηνπ αέξα ζην δίθηπν πξηλ 

εθηειεζηεί λέα δνθηκή. 

 

3.10  Γεληθή δνθηκαζία 

 

Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο εθηειείηαη ε πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ 

νξχγκαηνο θαηά ηκήκαηα, ρσξίο λα πιεξσζνχλ νη ζέζεηο ζπλδέζεσο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. 
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Καηά ηε θάζε απηή ε πίεζε ζην δίθηπν ζα δηαηεξείηαη ίζε πξνο 6atm πξνο δηαπίζησζε ηπρψλ θζνξψλ 

ζηνπο ζσιήλεο (ε πηψζε πηέζεσο ζα θαίλεηαη απφ ηα καλφκεηξα). Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

επαλαπιήξσζε ησλ ζσιελψζεσλ θάζε ηκήκαηνο νη ζσιελψζεηο ζα ππνζηνχλ ηελ ηειηθή δνθηκαζία. 

 

Η δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο απηήο ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ νξαηφ έιεγρν ησλ ζπλδέζεσλ 

κεηαμχ ησλ ρσξηζηά δνθηκαζζέλησλ ηκεκάησλ ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο πηέζεσο. Μεηά ηελ επηηπρή 

δηεμαγσγή θαη ηεο δνθηκαζίαο απηήο πιεξνχληαη θαη ηα αθεζέληα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θελά. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν. 

 

Καλέλα ηκήκα ηνπ δηθηχνπ δελ ζεσξείηαη φηη έρεη πεξαησζεί εάλ δελ έρεη γίλεη επηηπρψο ε παξαπάλσ 

δνθηκή πηέζεσο. 

 

Ειαηηψκαηα δηαπηζησκέλα απφ ηηο δνθηκαζίεο επαλνξζνχληαη ακέζσο απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο 

πξφζζεηεο απνδεκηψζεηο. Ο Επηβιέπσλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε βιαβέλησλ, θαηά ηηο 

δνθηκέο, ζσιήλσλ θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε ησλ κε ζηεγαλψλ αξκψλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν 

Επηβιέπσλ νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο δνθηκαζίαο ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιήλσζεο. 
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ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Π32) 

ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΙΚΟΤ ΩΛΗΝΕ 

ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο αγσγνχο ειεχζεξεο ξνήο θαη ηα 
εηδηθά ηεκάρηα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο (PE, PP, PVC).  
 
2. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαζηηθψλ αγσγψλ αθαζάξησλ 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο: 
1. Η πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη νη θάζε είδνπο δνθηκέο 

ζην εξγνζηάζην πξηλ ηελ παξαιαβή. 
2. Όιεο νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζηε ζέζε ζπγθέληξσζεο θαη κεηά απφ εθεί ζηε 
ζέζε ηνπνζέηεζεο. 

3. Η ηνπνζέηεζε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ κέζα ζην 
φξπγκα. 

4. Η δηαδηθαζία επίρσζεο ηνπ ζθάκκαηνο ηνπ αγσγνχ. 
5. Οη θάζε είδνπο δνθηκαζίεο παξαιαβήο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ αγσγψλ. 

 
 
3.    ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΥΗ ΕΝΩΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

 

Αποδεκηά ςλικά  

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ Επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη ζα παξάγνληαη ζχκθσλα κε απηέο. 

Γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ πξνο ελζσκάησζε 
ζην έξγν ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε θάθειν κε ηα 
αθφινπζα ζηνηρεία: 

- παξνπζίαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ, πξσηφηππν ηερληθφ 
θπιιάδην θαη αθξηβή κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Ειιεληθή, 

- πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα/ εξγαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

θνηλνηηθέο δηαηάμεηο (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories - Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 

επάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ δνθηκψλ θαη δηαθξηβψζεσλ), απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ 

πξνηχπσλ, 

- πίλαθεο/ ζηνηρεία αλαιφγσλ εθαξκνγψλ ησλ πξντφλησλ, 

- πίλαθεο δηαζηάζεσλ/ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, 

- ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνπ παξάγεη ην εξγνζηάζην, 

- νδεγίεο εγθαηάζηαζεο/ ζχλδεζεο. 
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Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε πηζηνπνηεκέλε θαηά ΕΝ 

ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary - 

Σςζηήμαηα διασείπιζηρ ποιόηηηορ-Βαζικέρ απσέρ και λεξιλόγιο) παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. 
 
Ποιόηηηα, σαπακηηπιζηικά ζυλήνυν και ειδικών ηεμασίυν  
Η πνηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην 
εξγνζηάζην ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηεο ζεηξάο ζα ζπκθσλνχλ 
πιήξσο κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην Πξφηππν ΕΛΟΣ EN 13476. Καηαζθεπαζηήο 
ζχκθσλα κε ην ππφςε πξφηππν είλαη ην εξγνζηάζην, απφ ην νπνίν ν Αλάδνρνο ζα 
πξνκεζεπηεί ηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο. 
Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο ζα παξαδίδνληαη 
ζηνλ Αλάδνρν ζην εξγνζηάζην, αθνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη ππνρξεσηηθέο 
θαη ηπρφλ πξναηξεηηθέο δνθηκέο απνδνρήο πνπ ζα θξηζνχλ ζθφπηκεο, φπσο απηέο 
θαζνξίδνληαη ζην πξναλαθεξζέλ πξφηππν. εκεηψλεηαη φηη, νη ζσιήλεο πνπ ζα 
ελζσκαησζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε 
πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΕΛΟΣ EN 13476 πνπ ζα 
έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν αλεμάξηεην θνξέα.  
Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηηο δνθηκέο ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ κε 
λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξαζηεί 
εθπξφζσπνο ηεο Τπεξεζίαο ζηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ, ν θαηαζθεπαζηήο ησλ 
ζσιήλσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγήζεη ζηελ Τπεξεζία βεβαίσζε ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία ζα πηζηνπνηείηαη φηη φινη νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί 
κε επηηπρία ζηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο. 
Δηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο ζηηο δνθηκαζίεο 
παξαιαβήο ησλ ζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ ή ε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 
ρνξήγεζε ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, δελ πξνδηθάδεη ηελ 
ηειηθή παξαιαβή ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζσιελψζεσλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

ήμανζη ηυν ζυλήνυν  

ε θάζε ζσιήλα ζα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 
- ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο, 
- ν θαηαζθεπαζηήο, 
- ην πξφηππν αλαθνξάο ησλ ζσιήλσλ  
- ε ζήκαλζε ηνπ θνξέα πηζηνπνίεζεο 
- ε εκεξνκελία παξαγσγήο. 
 
 
4.   ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΩΛΗΝΩΝ ΤΠΟΝΟΜΩΝ  
     ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ  

 
ε πεξηπηψζεηο αιιαγήο θαηεχζπλζεο ηνπ δηθηχνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη 
γσληέο θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΕΛΟΣ ΕΝ 13476, γηα λα 
εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή θαζψο θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν ίδην 
εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο αιιαγήο δηαηνκψλ θαζψο θαη δηαθιαδψζεσλ 
(ζπζηνιηθέο κνχθεο, ηαχ, εκηηαχ, ζπζηνιηθά εκηηαχ). ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη ε ρξήζε εμαξηεκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ δηαθνξεηηθέο πξψηεο 
χιεο απφ απηέο ησλ αληίζηνηρσλ ζσιήλσλ δηθηχσλ (εθηφο πνιχ εηδηθψλ 
πεξηπηψζεσλ θαη θαηφπηλ απαίηεζεο απφ ηε Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία).  
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5. ΟΔΗΓΙΕ ΥΕΙΡΙΜΟΤ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΕΩ ΣΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ  

ΩΛΗΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ  

 
Υειπιζμόρ -Φόπηυζη - Μεηαθοπά 

Σν κηθξφ βάξνο ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο γεληθά θαζηζηά 
άλεηε  θαη αζθαιή ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ ζσιήλσλ. 
Η δηαθίλεζε θαη ε απνζήθεπζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη κε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ. Σα νρήκαηα κεηαθνξάο ζα έρνπλ κήθνο ηέηνην 
ψζηε νη ζσιήλεο λα κελ εμέρνπλ απφ ηελ θαξφηζα.  
Γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γεξαλνί ή ινηπά αλπςσηηθά 
κεραλήκαηα. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εθθφξησζε κε αλαηξνπή. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκαηφζρνηλνπ ή αιπζίδσλ γηα ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ 
ζσιήλσλ. Οη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηκάληεο (ζακπάληα).  
Σα θνξηεγά απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ ζα 
έρνπλ θαξφηζα κε ιείεο επηθάλεηεο, ρσξίο πξνεμνρέο αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα ηξαπκαηίζνπλ ηνπο ζσιήλεο. 
 
Αποθήκεςζη 
Οη ζσιήλεο ζα απνζεθεχνληαη ζε πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε 
ηέηνηα δηάηαμε (π.ρ. δηάηαμε ππξακίδαο), ψζηε λα απνθεπρζνχλ ζηξεβιψζεηο θαη 
παξακνξθψζεηο ιφγσ ππεξθείκελνπ βάξνπο. Κάζε δηάκεηξνο ζα ζηνηβάδεηαη 
ρσξηζηά. Καηά ηα άιια ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ηνπο. 
Μέρξη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ηα ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ ζα παξακέλνπλ ζηα 
θηβψηηα ζπζθεπαζίαο ηνπο. 
 
Επηζεκαίλνληαη πξνο απνθπγή ηα αθφινπζα: 
 
α) Να κελ απνζεθεχνληαη ζε έδαθνο πνπ δελ είλαη επίπεδν, νκαιφ θαη ζηεξεφ  
β) Η αμνληθή ή εγθάξζηα θφξηηζε θαζ’ φζνλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξακφξθσζε 
(πιάηπλζε) ηεο δηακέηξνπ. 
γ) Σν ζχξζηκν, ξίςε ή ζηνίβαμε ζε ηξαρείεο επηθάλεηεο. Εάλ νη ζσιήλεο 
θνξηνεθθνξηψλνληαη κε ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο ζα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια 
απφ εθδνξέο θαη ραξάμεηο. 
δ) Η ππεξβνιηθή επηθφξηηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ζσιήλσλ (π.ρ. εζθαικέλε 
ζηνίβαμε). 
εκεηψλεηαη φηη, νη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα ηελ 
ζηεγάλσζε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε θαηάιιεια δνρεία ζε ζθηεξφ 
κέξνο (λα απνζεθεχνληαη ζε θιεηζηφ ρψξν πξνζηαηεπκέλνη απφ ηελ παγσλία, ηε 
δέζηε θαη ην θσο). Θα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο ζσιήλεο ακέζσο πξηλ ηελ ελζσκάησζε 
ηνπο ζην έξγν. 
ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πδξφθηινπ δηνγθνχκελνπ ειαζηηθνχ 
δαθηπιίνπ ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ απνθπγή απνξξφθεζεο 
πγξαζίαο απφ ην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξακέλεη πξνζηαηεπκέλν 
κέζα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαη λα θπιάζζεηαη ζε μεξφ θαη ζθηεξφ κέξνο έσο ηελ 
ελζσκάησζή ηνπ ζην έξγν. 
Οπθή πποοπηική αποηελεί η ζηοίβαξη ζε ύτορ έυρ 4m, με επαθή ηυν 
ζυλήνυν καηά γενέηειπα. Η θάησ ζηξψζε ζα εδξάδεηαη ζε επίπεδε θαζαξή 
επηθάλεηα θαη θαζ΄ φιν ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ. 
Καηά ηελ απνζήθεπζε ζσιήλσλ δηαθνξεηηθψλ ζεηξψλ θαη δηακέηξσλ νη κεγαιχηεξεο 
ζεηξέο/δηάκεηξνη ζα δηαηάζζνληαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζηνίβαο. 
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Αλ νη ζσιήλεο έρνπλ πξνδηακνξθσκέλα άθξα,ηα άθξα απηά ζα πξνεμέρνπλ. Σα 
άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία γηα ζχλδεζε ζα πξνζηαηεχνληαη 
απφ ρηππήκαηα. 
 
 
6. ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΩΛΗΝΩΝ 
 
Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά θαη ν 
Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ζην ζσιήλα. 
Γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζε φξπγκα, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη 
αθφινπζεο νδεγίεο : 
 
• Σν βάζνο ηνπ νξχγκαηνο πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα ηεξείηαη ην ηππηθφ ζθάκκα 
θαη ζε θακία πεξίπησζε ε ζηξψζε έδξαζεο ζηνλ ππζκέλα λα κελ είλαη κηθξφηεξε 
ησλ 10 cm άκκνπ , πάλσ ζηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε ησλ 
ζσιήλσλ. Η ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα αξρίδεη θάζε θνξά απφ ην θαηάληε 
θξεάηην. 
• Πξέπεη λα έρνπλ απνκαθξπλζεί νη αηρκεξέο ή πνιχ κεγάιεο πέηξεο απφ ηνλ 
ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο. 
• Η επηινγή ηεο θνθθνκεηξίαο ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ην θξηηήξην ηεο 
εχθνιεο εηζρψξεζεο ζηηο απιαθψζεηο ηνπ ζσιήλα. Η βάζε θαη ε πξνζηαηεπηηθή 
επίρσζε πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα πιηθά, ηα νπνία 
δηαζηξψλνληαη θαηά δηαδνρηθά ζηξψκαηα θαη αθνινπζεί ζπκπχθλσζε κέρξη ηνπ 
χςνπο ησλ 30 cm πάλσ απφ ηελ ζηέςε ηνπ ζσιήλα. 
• Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο επηκειψο έλαο πξνο έλαλ κε ηελ θιίζε 
πνπ πξέπεη θαη ζε απφιπηε επζπγξακκία κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ θξεαηίσλ 
• Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζηελ ζπκπχθλσζε ηεο επίρσζεο 
πιεπξηθά ηνπ αγσγνχ. Η ζπκπχθλσζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη, αθνχ ε 
επίρσζε ππεξβεί ζε χςνο ην ήκηζπ ηεο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ γηα λα απνηξέπεηαη ε 
αλχςσζή ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ε αιιαγή ηεο θιίζεο ηνπ αγσγνχ θαη ζπλερίδνπκε ηελ 
επίρσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
ηε ζπλέρεηα ην ζθάκα δχλαηαη λα πιεξσζεί κε ηα πιηθά εθζθαθήο, αθνχ έρνπλ 
απνκαθξπλζεί νη αηρκεξέο θαη νη πνιχ κεγάιεο πέηξεο.Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηεο 
επίρσζεο πνπ απαηηείηαη είλαη ίζνο ή αλψηεξνο κε 90% θαηά Proctor (Optimum). 
• ε πεξίπησζε χπαξμεο πδξνθφξνπ νξίδνληα ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πδάησλ θαη λα γίλεηαη 
άκεζα ε επίρσζή ηνπο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλσζεο. 
• πληζηάηαη ε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, φπσο ε ηνπνζέηεζε κηάο ζαλίδαο 
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ ηζνθαηαλνκή ησλ θνξηίσλ θαη ηελ απνθπγή θζνξψλ 
ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλδεζή ηνπο. 
• Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζην θαηλφκελν ηεο δηαζηνιήο ησλ ζσιήλσλ, 
φηαλ απηνί ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηβάιινλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηε ε επηθάιπςε ησλ ζσιήλσλ κε κεξηθή επίρσζε. 
 
Μεηά ηε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ν νινθιεξσκέλνο αγσγφο κεηαμχ ησλ δχν 
δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα ζρεκαηίδεη έλα ζπλερή ζσιήλα νκνηφκνξθα 
εδξαδφκελν ζ' φιν ην κήθνο ηνπ, κε επζχγξακκν θαη νκαιφ ππζκέλα ζχκθσλα κε ηηο 
επζπγξακκίεο θαη θιίζεηο πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Η κέγηζηε 
επηηξεπφκελε θαηαθφξπθε απφθιηζε ηεο γξακκήο ηνπ ππζκέλα ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ 
αγσγνχ απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο, δελ επηηξέπεηαη λα 
ππεξβαίλεη ην 1% ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ. 
Επηζεκαίλεηαη φηη, ηκήκαηα αγσγνχ κε νξηδφληηα θιίζε ή αξλεηηθή θιίζε, θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο ξνήο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά. 
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Εηδηθφηεξα πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο κε κηθξή θαηά κήθνο θιίζε, ίζε ή κηθξφηεξε ηνπ 
1%, ν έιεγρνο ηεο θιίζεο ηνπ ππζκέλα ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ αγσγνχ ζα γίλεηαη κε 
ρσξνζηάζκεζε. Με ρσξνζηάζκεζε επίζεο ζα γίλνληαη νη έιεγρνη ζε φζεο 
πεξηπηψζεηο θξίλεη ζθφπηκν ε Τπεξεζία, ηνπ Αλαδφρνπ κε δηθαηνχκελνπ θακηάο 
πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. 
Επηζεκαίλεηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ησλ 
ζσιήλσλ, ζα ζθξαγίδνληαη πξνζσξηλά ηα ειεχζεξα άθξα ησλ ήδε ηνπνζεηεκέλσλ 
αγσγψλ γηα λα παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο κηθξψλ δψσλ ή άιισλ μέλσλ ζσκάησλ 
κέζα ζε απηά. 
 
Όπςγμα  

 Ο ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηα πξνβιεπφκελα 
βάζε θαη θιίζεηο ηεο κειέηεο. Πξέπεη λα έρνπλ απνκαθξπλζεί νη αηρκεξέο ή πνιχ 
κεγάιεο πέηξεο απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο. 
Σν πιάηνο ηνπ νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζα πξέπεη λα είλαη 
ηέηνην ψζηε λα επηηξέπεη ηε δηακφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαζψο θαη ηελ άλεηε ζχλδεζε 
ησλ αγσγψλ. 

 
Καηαβίβαζη ηος ζυλήνα ζηο όπςγμα  
Πξηλ θαηεβεί ν ζσιήλαο ζην φξπγκα πξέπεη λα δηαπηζησζεί φηη ν ζσιήλαο δελ είλαη 
θηππεκέλνο θαη φηη δελ έρεη κέζα πέηξεο θαη ρψκαηα. 
Ο ζσιήλαο ζπλήζσο θαηεβάδεηαη ζην φξπγκα κε ηα ρέξηα θαη ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο κε ειαθξά κεραληθά κέζα (π.ρ. ζρνηληά). 

 
7. ΤΝΔΕΗ ΩΛΗΝΩΝ 

 
Οη ζσιήλεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κνχθα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην.  Μεηά ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο ζχλδεζεο επαιείθνπκε 
εζσηεξηθά ηελ πξνο ζχλδεζε κνχθα κε πγξφ ζαπνχλη. Η επάιεηςε ηνπ ειαζηηθνχ 
δαθηπιίνπ κε ζαπνχλη πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα λα κε πξνθιεζεί επηθφιιεζε 
κηθξνζσκαηηδίσλ άκκνπ ή ρψκαηνο, ηα νπνία πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηελ 
ζηεγαλφηεηα ηεο ζχλδεζεο. Καηά ηελ έλσζε ησλ ζσιήλσλ κεγάισλ δηακέηξσλ 
ζπληζηάηαη ε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε 
πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ ηνπ ζσιήλα κε ηελ ηνπνζέηεζε κίαο ζαλίδαο 
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ ηζνθαηαλνκή ησλ θνξηίσλ θαη ηελ απνθπγή 
ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ζσιήλα. Οη κνχθεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ζσζηή ηνπο 
ζέζε γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ξνή εζσηεξηθά ηνπ δηθηχνπ δειαδή λα 
ηεξκαηίζνπλ κέρξη ηνλ εζσηεξηθφ δαθηχιην πνπ δηαζέηνπλ . 
 
εκείσζε: Εηδηθφηεξα γηα ηα δίθηπα αθαζάξησλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη 
πςειφο πδξνθφξνο νξίδνληαο ή άιια θνηλφρξεζηα δίθηπα, φπσο δίθηπν χδξεπζεο, 
ζπληζηάηαη ε ρξήζε δεχηεξνπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, ν νπνίνο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηδηθά πιηθά ηα νπνία δηνγθψλνληαη θαηά ηελ επαθή ηνπο κε 
ην λεξφ (πδξφθηια) κε απνηέιεζκα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απφιπηεο ακθίδξνκεο 
ζηεγαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. 
Ωο γλσζηφ, ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ δχλαηαη λα επεξεαζηεί ή απφ 
αλζξψπηλε ακέιεηα ή απφ κε θαηάιιειε επηινγή πιηθψλ εγθηβσηηζκνχ- επίρσζεο ή 
απφ ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο εγθηβσηηζκνχ ηνπ ζσιήλα (π.ρ. ειιηπήο ζπκπχθλσζε).  
Εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ  ην δίθηπν κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 
ηνπ είηε δηαξξνέο είηε εηζξνέο πδάησλ. Είλαη γλσζηφ φηη ζε πεξηπηψζεηο δηαξξνήο 
ιπκάησλ κνιχλεηαη ην πεξηβάιινλ ελψ ζε πεξηπηψζεηο εηζξνήο πδάησλ θαη 
εηδηθφηεξα φηαλ ππάξρεη ζαιαζζηλφ λεξφ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, πξνθαινχληαη 
δεκίεο θαη θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 
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Έηζη, ε ρξήζε ηνπ πδξφθηινπ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη κεηά ηνλ 
θαλνληθφ ειαζηηθφ δαθηχιην EPDM, εμαιείθεη ηνλ θίλδπλν εθξνήο ή εηζξνήο πδάησλ. 
Οη πδξφθηινη απηνί δαθηχιηνη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη πξηλ ηελ ελζσκάησζή 
ηνπο ζην δίθηπν πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αλεπηζχκεηε δηφγθσζή ηνπο απφ ηελ 
παξνπζία λεξνχ. Επίζεο, ζα πξέπεη ν ζχλδεζκνο ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ λα 
δηαζέηεη επαξθέο κήθνο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ ειαζηηθψλ 
δαθηπιίσλ 
Η ζχλδεζε ησλ αθξαίσλ ζσιήλσλ ηκήκαηνο αγσγνχ κε ηα αληίζηνηρα θξεάηηα 
επίζθεςεο ή ζπκβνιήο, ζα γίλεηαη κε θάζε επηκέιεηα. Η ζηεγαλφηεηα κεηαμχ ζσιήλα 
θαη θξεαηίνπ ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιειεο ηζηκεληνθνλίαο θαη 
απινχ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ πνπ εθαξκφδεηαη ζην άθξν ηνπ ζπλδεφκελνπ ζσιήλα ζε 
πεξηπηψζεηο ζχλδεζήο ηνπ κε ηζηκεληέληα θξεάηηα ή κε ρξήζε ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ 
ζε πεξηπηψζεηο ζχλδεζεο κε πιαζηηθά θξεάηηα πνιπαηζπιελίνπ, ηνπ αλαδφρνπ κε 
δηθαηνπκέλνπ θακίαο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο. 
 
 
8. ΣΟΜΗ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΩΛΗΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΣΟΙΥΩΜΑΣΟ 
 
Η θνπή ησλ ζσιήλσλ ζε κηθξφηεξα κήθε είλαη απνδεθηή θαη δχλαηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε απινχ πξηνληνχ κε κηθξά δφληηα. Πξέπεη λα επηιέγεηαη 
ζεκείν θνπήο αλάκεζα ζε δχν δηαδνρηθέο θπκαηψζεηο ηνπ ζσιήλα εμαζθαιίδνληαο 
ηαπηφρξνλα θαη ηελ θαζεηφηεηα ηεο ηνκήο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα. 
Δελ απαηηείηαη ιηκάξηζκα ησλ άθξσλ γηα δεκηνπξγία θιίζεο παξά κφλν θαζαξηζκφο 
ησλ άθξσλ απφ ηα ππνιείκκαηα ηεο θνπήο. 

 

 
9. ΕΠΙΥΩΗ ΟΡΤΓΜΑΣΟ - ΕΛΕΓΥΟ ΩΛΗΝΩΕΩΝ 
 
Επίσυζη οπύγμαηορ  

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ηνλ έιεγρν ηεο 
επζπγξακκίαο θαη ηεο θιίζεο ηνπ αγσγνχ ζχκθσλα κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα, 
αθνινπζεί ε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ νηθεία Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 
Η επίρσζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 
θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ θαη λα απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ 
ζσιήλσλ. 
Μέρξη χςνπο 30cm πάλσ απφ ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη πιηθφ επίρσζεο θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο ψζηε εηζρσξεί αλάκεζα 
ζηηο θπκαηψζεηο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ αγσγνχ. 
Καηά ηελ επίρσζε γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα πξέπεη ηα πιηθά επίρσζεο λα 
ζπξψρλνληαη θάησ απφ ηνλ ζσιήλα θαη λα ζπκππθλψλνληαη ζηα πιάγηα κέξε ηνπ 
νξχγκαηνο εθηφο ηεο δψλεο πνπ θαηαιακβάλεη ν ζσιήλαο έηζη πνπ λα εμαζθαιίδεηαη 
ην πιεπξηθφ ζθήλσκα ηνπ αγσγνχ.  
Η ππφινηπε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε πξντφληα εθζθαθήο 
απαιιαγκέλα απφ πέηξεο θαη θπηηθά θαη νξγαληθά θαηάινηπα. Η επίρσζε γίλεηαη 
θαηά ζηξψζεηο ησλ 30 cm νη νπνίεο πξέπεη λα ζπκππθλψλνληαη ε κηα κεηά ηελ άιιε. 
Σν ζπλνιηθφ χςνο επίρσζεο πάλσ απφ ηελ άλσ γελέηεηξα ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 cm. Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο ηεο επίρσζεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ 
πξέπεη λα είλαη ίζνο ή αλψηεξνο κε 90% θαηά Proctor (Optimum). Η ζπκπχθλσζε ζα 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη, αθνχ ε επίρσζε ππεξβεί ζε χςνο ην ήκηζπ ηεο 
δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ γηα λα απνηξέπεηαη ε αλχςσζή ηνπ πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα 
ηελ αιιαγή ηεο θιίζεο ηνπ αγσγνχ. 
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Έλεγσοι ζυληνώζευν  
Οη έηνηκεο ζσιελψζεηο ηνπ δηθηχνπ πξέπεη, πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 
Τπεξεζία λα έρνπλ ππνβιεζεί κε επηηπρία ζηνπο ειέγρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ζπλέρεηα, ε δαπάλε ησλ νπνίσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 
 
α. Έλεγσοι εςθςγπαμμίαρ και κλίζευν 
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ζα ειέγρεηαη ε 
επζπγξακκία θαη ε θιίζε θάζε ηκήκαηνο έηνηκεο ζσιήλσζεο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 
θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηεο παξνχζαο. 
 
β. Έλεγσορ ζηεγανόηηηαρ 

Η ζηεγαλφηεηα έηνηκεο ζσιήλσζεο ειέγρεηαη κε ηελ εθαξκνγή εζσηεξηθήο 
πδξαπιηθήο πίεζεο ζε θάζε απνπεξαηνχκελν ηκήκα αγσγνχ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 
θξεαηίσλ. Η δνθηκαζία απηή ζα δηελεξγείηαη πξηλ απφ ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ 
ζσιελψζεσλ. Η δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο απηήο ζα θαζνξηζζεί κε φιεο ηηο 
ιεπηνκέξεηεο απφ ηελ Τπεξεζία ζα είλαη δε ζχκθσλε κε φζα πξνδηαγξάθνληαη ζηε 
ζπλέρεηα. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ην αλνηθηφ ηκήκα ηνπ νξχγκαηνο πξέπεη λα 
παξακέλεη ζηεγλφ ελψ ηα ηπρφλ εκθαληδφκελα λεξά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη. 
Σα δχν άθξα ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ πνπ πξφθεηηαη λα δνθηκαζζεί, ζθξαγίδνληαη 
πξνζσξηλά κε εηδηθά πψκαηα πνπ επηηξέπνπλ ην γέκηζκα ηνπ αγσγνχ κε λεξφ, ην 
νπνίν ζα δηελεξγείηαη απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο κε 
εηδηθή ζπζθεπή ελψ ε εμαέξσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ςειφηεξν ζεκείν 
απηνχ. 
Έηζη ην ηκήκα πνπ πξφθεηηαη λα δνθηκαζζεί γεκίδεηαη κε λεξφ κε αξγφ ξπζκφ ψζηε λα 
εμαζθαιηζζεί ε νινθιεξσηηθή εμαέξσζε ηνπ. Μεηά ην γέκηζκα θαη ηελ πιήξε 
εμαέξσζε ηνπ δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, απμάλεηαη πξννδεπηηθά ε πδξνζηαηηθή πίεζε 
ζε 2,00m ζηήιεο λεξνχ πάλσ απφ ην εμσξάρην ηνπ αγσγνχ ζην ςειφηεξν ζεκείν 
ηνπ. Σν ηκήκα απηφ ηνπ αγσγνχ πνπ ειέγρεηαη αθήλεηαη ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο επί 
24ψξεο. Όιεο νη νξαηέο δηαθπγέο λεξνχ ζηηο ζπλδέζεηο θ.ιπ. επηζθεπάδνληαη 
ακέζσο. ηε ζπλέρεηα απνθαζίζηαηαη ζηνλ αγσγφ ε αξρηθή πδξνζηαηηθή πίεζε, 
ζηάζκε 2,00m πάλσ απφ ην αλάληε εμσξάρην ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ ηκήκαηνο, 
θαη ν αγσγφο παξαθνινπζείηαη επί 24 ψξεο, ελψ ε πδξνζηαηηθή πίεζε δηαηεξείηαη 
ζηαζεξή ελ αλάγθε κε ηελ πξνζζήθε λεξνχ. 
Η πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πξνηίζεηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο 
ζηαζεξήο, κεηξηέηαη θαη ζεσξείηαη σο δηαξξνή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ πνπ γίλεηαη 
ν έιεγρνο. Η δηαξξνή απηή γηα θάζε ειεγρφκελν ηκήκα κεηαμχ δχν θξεαηίσλ δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 12 ιίηξα αλά ψξα θαη αλά ρηιηφκεηξν αγσγνχ γηα θάζε έλα 
κέηξν ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα. Γηα δηαθνξεηηθέο δηακέηξνπο θαη κήθε 
ζσιήλσζεο ε αλσηέξσ απνδεθηή πνζφηεηα δηαξξνήο απμνκεηψλεηαη αλαινγηθά κε 
ην κήθνο ηεο ζσιήλσζεο θαη ηε δηάκεηξν ηεο. 
Εάλ νη δηαπηζηνχκελεο δηαξξνέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ππεξβνχλ ηελ 
επηηξεπφκελε ηηκή, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαδεηήζεη θαη λα 
επηζθεπάζεη φια ηα ειαηηψκαηα ζηα νπνία νθείινληαη νη δηαξξνέο θαη ζηε ζπλέρεη ε 
δνθηκή επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή. 
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαξηίδεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν γηα ηε 
δνθηκαζία απηή, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ή εθπξφζσπν ηνπ θαη ηελ 
Τπεξεζία. 
 
γ. Δοκιμή καλήρ ποήρ ενηόρ ηος δικηύος 
Η δνθηκή ζα εθηειείηαη ζηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ φπνπ ε θιίζε είλαη κηθξή, θαηά ηε 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο. 
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ηε πεξίπησζε απηή ε θαιή ξνή ειέγρεηαη κε παξνρέηεπζε πεξηνξηζκέλεο 
πνζφηεηαο λεξνχ ζε έλα θξεάηην θαηά δηαζηήκαηα, νπφηε θαη παξαηεξείηαη εάλ ην 
λεξφ δηέξρεηαη απφ ην θαηάληε θξεάηην. 
 
Σελικόρ καθαπιζμόρ και επιθεώπηζη  
Πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Τπεξεζία Επίβιεςεο, ην φιν ζχζηεκα 
ησλ αγσγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξεαηίσλ, πξέπεη λα θαζαξηζζεί γηα λα 
απνκαθξπλζνχλ ηα πηζαλά θεξηά πιηθά πνπ έρνπλ εηζρσξήζεη ζην δίθηπν, έηζη ψζηε 
νη αγσγνί λα είλαη εληειψο θαζαξνί θαη ειεχζεξνη απφ εκπφδηα. Πξηλ ηελ παξαιαβή 
ζα γίλεηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη επηζεψξεζε ηνπ δηθηχνπ κε camera (ηειενπηηθφο 
έιεγρνο) απφ ηε Δηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 
 

 
10. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΓΙΕΙΝΗ – ΑΦΑΛΕΙΑ 
 
Ανηιμεηώπιζη επγαζιακών κινδύνυν   

Επηζεκαίλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/57/ΕΕ πεξί «Ειαρίζησλ απαηηήζεσλ 
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πξνζσξηλψλ θαη θηλεηψλ Εξγνηαμίσλ», νη δηαηάμεηο ηεο 
Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (Π.Δ. 17/96 θαη Π.Δ. 159/99 
θ.ι.π.) θαη ηα πξνβιεπφκελα ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) ηνπ έξγνπ. 
 
Οη εθηεινχληεο ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζα δηαζέηνπλ 
επαξθή εκπεηξία ζηηο πδξαπιηθέο/ζσιελνπξγηθέο εξγαζίεο. 
 
Τπνρξεσηηθή είλαη επίζεο ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
 
11. ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Όιεο νη εξγαζίεο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο δελ επηκεηξνχληαη νχηε πιεξψλνληαη 
ηδηαηηέξσο. Απνηεινχλ κέξνο γεληθφηεξσλ εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ ε πιεξσκή 
πξνβιέπεηαη κε ηδηαίηεξα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ πιεξσκή είλαη 
ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα θαη ηεχρε.  
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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. 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

   
 

103_v0001_ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΕΚΚΑΦΗ  
1 Ιανοςαπίος 2013  Σ.Π. 103 

3 

 

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. 
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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 
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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. 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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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια καλυμμάτων και πλαισίων φρεατίων 
αγωγών ακαθάρτων, κατηγορίας D400 (φέρουσα ικανότητα για φόρτιση δοκιμής 400ΚΝ  κατ’ 
ελάχιστο), με ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 600mm, από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη.  

Aυτά τοποθετούνται σε καταστρώματα επιφανειών (εθνικών οδών, αστικών δρόμων, πεζοδρόμων, 
πεζοδρομίων κλπ), στα οποία καταλήγουν τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να έχουν την 
απαιτούμενη ανθεκτικότητα και αντοχή στη χρήση, από κάθε είδους και βάρους οχήματα. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα προδιαγραφή ενσωματώνει το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 124 με τίτλο 
«Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων 
και πεζών - Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας», για την κατασκευή 
και τοποθέτηση των καλυμμάτων φρεατίων, μετά των πλαισίων τους, στο έργο, όπως 
συμπληρώνεται, κατόπιν της έκδοσης του προτύπου ΕΛΟΤ EN 124-2 «Καλύμματα φρεατίων 
αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών - Μέρος 2: 
Καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο» .  

Τα ενσωματούμενα υλικά, θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:  

ISO 1083:2004-07 :  Spheroidal graphite cast irons – Classification  

   Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη - Ταξινόμηση. 

ΕΛΟΤ  ΕΝ 1563     :   Founding - Spheroidal graphite cast irons  

 Χυτεύσεις - Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη. 

Όπου παρακάτω γίνεται αναφορά σε Ελληνικά ή Διεθνή πρότυπα, οι προδιαγραφές αυτές νοούνται 

της τελευταίας εκδόσεώς τους. Όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα Τεχνική προδιαγραφή 

κατισχύουν κάθε άλλης διατύπωσης των ανωτέρω προτύπων ή προδιαγραφών.   

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, οι δοκιμές, η  σήμανση και γενικότερα όλοι οι έλεγχοι ποιότητος, θα 
είναι καθ’ όλα σύμφωνοι με την προδιαγραφή  ΕΝ 124:1994 (ή νεώτερης έκδοσης). 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Τα καλύμματα και τα πλαίσια των φρεατίων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη αρίστης ποιότητος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 
1083:2004-07 (ή νεώτερης έκδοσης), κατά προτίμηση ποιότητος 500-7. Αποδεκτή είναι και η 
ποιότητα χυτοσιδήρου 400-15.  

Μετά την χύτευση τους τα καλύμματα και τα πλαίσια, θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
δίχως ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, δίχως οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες χυτηρίου 
τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν την καταλληλότητά τους στην χρήση. Πλήρωση των όποιων 
κενών με ιδία ή ξένη ύλη, απαγορεύεται ρητώς. 
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1.3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Τα προσφερόμενα καλύμματα φρεατίων θα συνδέονται επί του πλαισίου τους, μέσω άρθρωσης 
χωρίς την χρήση κοχλιών. Θα έχουν την δυνατότητα να ανοίγουν και να παραμένουν στις 110ο- 130ο. 
Δε θα μπορούν να αφαιρούνται από το πλαίσιο, ενώ η άρθρωση θα παρέχει την μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια στον έχοντα εργασία εντός του φρεατίου, μπλοκάροντας το κλείσιμο του καλύμματος στις 
90ο.  

Θα περιλαμβάνουν μηχανισμό κλειδώματος-ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), καθώς και ειδική 
εγκοπή που καθορίζει τη θέση ανύψωσης.  

Το κάλυμμα στην κάτω επιφάνεια του, θα πρέπει υποχρεωτικώς να φέρει οδηγούς, που θα 
εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή επί του πλαισίου, κατά το κλείσιμό του. Επίσης, θα φέρει χυτή 
διάταξη (π.χ. δακτυλίδι), επί της οποίας θα μπορεί να προσαρμοστεί αλυσίδα, ούτως ώστε να 
αποτρέπεται το πλήρες άνοιγμα του καλύμματος, σε περίπτωση υπερχείλισης του φρεατίου.   

Η ελάχιστη εξωτερική διάσταση του πλαισίου (κυκλικό, πολυγωνικό ή τετραγωνικό) θα είναι 780mm, 
το ελάχιστο ύψος 100mm  και το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 600mm.  

Η κατασκευή των καλυμμάτων φρεατίων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
και καλή εφαρμογή τους, πάνω στις βάσεις έδρασής τους. Οι εδράσεις αυτές θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η απουσία 
θορύβων, ανεξάρτητα των κυκλοφοριακών συνθηκών. Προς τούτο, μεταξύ της επιφανείας έδρασης 
του  καλύμματος επί του πλαισίου και του καλύμματος, θα παρεμβάλλεται ειδικός δακτύλιος από 
πολυαιθυλένιο ή EPDM ή άλλο, αποδεδειγμένα καλύτερο, υλικό. Ο δακτύλιος αυτός, θα πρέπει να 
αντικαθίσταται εύκολα, χωρίς την χρήση (ειδικών για το σκοπό  αυτό) εργαλείων.  

Η άνω επιφάνεια του καλύμματος θα είναι κατάλληλης αντιολισθητικής κατασκευής (βλ. συνημμένα 
σχέδια 1 έως 4), που θα διευκολύνει την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων, ενώ όσον αφορά το 
ύψος και το εμβαδόν της ανάγλυφης επιφάνειας, θα ισχύουν όσα ορίζονται στην ΕΝ 124:1994 (ή 
νεώτερης έκδοσης).   

1.3.3 ΒΑΦΗ 

Τα καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσια αυτών, θα παραδίδονται με μη τοξική μαύρη βαφή βάσης 
νερού, σύμφωνα με την προδιαγραφή  BS 3416 και θα αποδεικνύεται - πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή.  

Η χημική ανάλυση της παραπάνω βαφής, θα ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Regulations 
EC No 1907/06: RΕΑCH / Safety and Health at Work, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Καλύμματα και  τα πλαίσια αυτών, χωρίς βαφή, δεν γίνονται αποδεκτά. 

1.3.4 ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ 

Τα καλύμματα και τα πλαίσια αυτών, θα έχουν υποβληθεί σε όλους τους ελέγχους και τις δοκιμές 
που αναφέρονται στην προδιαγραφή EN124:1994 (ή νεώτερης έκδοσης), ενώ θα προτιμηθούν 
εκείνα, που έχουν υποβληθεί και σε εκτεταμένες δοκιμές επί δρόμου.   

1.3.5 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Τα προσφερόμενα καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσια αυτών, θα πρέπει να φέρουν την ακόλουθη 
σήμανση : 

- Την  ένδειξη ΕΛΟΤ “ΕΝ 124” (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο).  

- Την  κατηγορία κλάσης (π.χ.“D400”). 
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- Το όνομα ή/και το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή. 

- Την εμπορική ονομασία του καλύμματος.  

- Τον τόπο κατασκευής  τους (χυτήριο), ο οποίος μπορεί να είναι και σε  κωδικό.  

- Τον αριθμό χύτευσης . 

- Το σήμα ενός Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης,  κατά προτίμηση προέλευσης Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  που έχει πιστοποιήσει την καταλληλότητα του προσφερομένου τύπου καλύμματος 

φρεατίου για την κατηγορία D400 (ή άλλη) και την  συμμόρφωσή του,  σύμφωνα με  τα όσα 

ορίζονται στην ΕΝ124:1994 (ή σε νεώτερη έκδοση). 

- Το λογότυπο και σήμα της Ε. ΥΔ.Α.Π. όπως εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια 1 έως 4.  

- Το έτος παραγωγής  όπως εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια 1 έως 4.  

Όλες οι ως άνω αναφερόμενες σημάνσεις, πρέπει να είναι ευδιάκριτες και ανθεκτικές στον χρόνο. 
Πρέπει δε, να είναι σε σημεία, που να είναι ορατές και μετά την εγκατάστασή τους. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 
δείγμα, που θα περιλαμβάνει κάλυμμα και πλαίσιο, συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του εργοστασίου παραγωγής, που αφορούν τον ποιοτικό 
έλεγχο παραγωγής, καθώς και των «Πιστοποιητικών δοκιμών», από διαπιστευμένο εργαστήριο για 
πλήρη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή πρότυπα.  

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

α) Προ της έναρξης των εργασιών και σύμφωνα με το Π.Π.Ε. (Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου), 
υποβάλλονται προς έγκριση όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια και 
δικαιολογητικά, προς έγκριση, από τη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία.  

β) Ο κατασκευαστής των καλυμμάτων και των πλαισίων τους, των φρεατίων αγωγών αποχέτευσης, 
θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει:  

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητος σειράς ISO 9001:2000, που θα αναφέρεται οπωσδήποτε 

στον σχεδιασμό και την παραγωγή καλυμμάτων φρεατίων.  

-    Πιστοποιητικά συμμόρφωσης εκδοθέντα από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (ΕΛΟΤ, TUV, NF). 

-    Πιστοποιητικό σήμανσης συμμόρφωσης «CE». 

γ) Επιπλέον, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα απαιτούμενα υλικά, επισημαίνονται τα εξής:  

1) Η ισχύς της ΚΥΑ (ΦΕΚ 386 Β/20.03.2007), ως προς τη συμμόρφωση των «Προϊόντων Δομικών 
Κατασκευών» στη σήμανση CE, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176/Α), με το 
οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, η Κοινοτική Οδηγία 89/106, καθώς και η μεταγενέστερη 
σχετική Απόφαση Α.Π. οικ.6690/290/15-6-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας “Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, 
τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE»”.  
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2) Η ισχύς του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984),«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την 
υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» και ειδικότερα, η εφαρμογή άρθρων 
που αναφέρονται στην επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille), όπου μέσω αυτής, βεβαιώνεται 
η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο. Κατά 
εφαρμογή αυτού, όλα τα έγγραφα (όπως υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις), που εκδίδονται από το 
εργοστάσιο κατασκευής, το οποίο βρίσκεται εκτός της Ελλάδας, πρέπει να είναι θεωρημένα 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης και να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Γλώσσα σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ορίζεται η ελληνική. 

Για όλα τα ζητούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά γίνεται αποδεκτή και η 
αγγλική γλώσσα. 

Υποβαλλόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά σε άλλη γλώσσα πλην της 
ελληνικής και της αγγλικής δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα, εκτός 
αν συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

Εξαίρεση αποτελούν σχέδια ή έγγραφα που περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και 
διεθνή σύμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.  

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι που αναφέρονται στα ανωτέρω πρότυπα.  

Επιπλέον, στις εργολαβίες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, περιλαμβάνονται εργασίες για την προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου του έργου, αποθήκευση και τοποθέτησής των καλυμμάτων και των πλαισίων των 
φρεατίων των αγωγών αποχέτευσης, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τα εγκεκριμένα σχέδια της 
μελέτης, καθώς και με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Στις παραπάνω εργασίες των εργολαβιών αυτών, καθορίζoνται στα Συμβατικά Τεύχη και στο Π.Π.Ε. 
της εργολαβίας, όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και αρμόδια για την έγκριση των αποτελεσμάτων 
αυτών, είναι η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, καθώς και οι oρισθείσες Επιτροπές Παραλαβών, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/08, όπως ισχύει). 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο ανάδοχος θα συμπληρώσει και θα υπογράψει επί ποινή αποκλεισμού, το προβλεπόμενο έντυπο 
(Πίνακας Συμμόρφωσης) για κάθε παρτίδα που θα παραδίδει και αυτό θα αποτελεί στοιχείο για τη 
φάση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Εννοείται ότι αποκλίσεις από τον Πίνακα 
Συμμόρφωσης δεν γίνονται αποδεκτές και ακυρώνουν άμεσα την παράδοση των καλυμμάτων.  

Για την  αξιολόγηση και τελική επιλογή των καλυμμάτων μετά των πλαισίων τους, που προσφέρει ο 
ανάδοχος του έργου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω:  

- Πλήρη στοιχεία κατασκευαστή και εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων 

καλυμμάτων φρεατίων και των πλαισίων τους (επωνυμία, διεύθυνση).  

- Πλήρη στοιχεία εμπορικής εταιρείας, που ενδεχομένως μεσολαβεί, μεταξύ του εργοστασίου 

παραγωγής (επωνυμία, διεύθυνση) και της τελικής διάθεσης του προϊόντος.  

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητος ISO 9001:2000 του κατασκευαστή και του 

εργοστασίου παραγωγής των προσφερομένων καλυμμάτων φρεατίων.  
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- Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή των προϊόντων που προτείνονται και τα 

νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική αντίγραφά τους. Επισημαίνεται ότι, στα διάφορα 

έγγραφα ξενόγλωσσων οίκων, όπως πιστοποιητικά,  δηλώσεις, εκθέσεις δοκιμών κλπ, θα 

βεβαιώνεται η γνησιότητά τους με  την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και θα 

είναι νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική.  

- Σχέδια του καλύμματος μετά του πλαισίου του σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή 

(αρχεία pdf).  

- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του προσφερομένου τύπου καλύμματος μετά του πλαισίου 

του, με την προδιαγραφή ΕΝ 124, όπως συμπληρώνεται, κατόπιν της έκδοσης του προτύπου 

ΕΝ 124-2 και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. 

 - Πλήρη στοιχεία του  Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης (επωνυμία, διεύθυνση), καθώς 

επίσης και στοιχεία, που αποδεικνύουν την ιδιότητά του, να μπορεί να πιστοποιεί 

αποτελέσματα δοκιμών καλυμμάτων φρεατίων.  

- Βεβαίωση του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης ότι οι διαδικασίες ελέγχου έγιναν 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10.3.1 του  ΕΝ 124 όπως συμπληρώνεται, 

κατόπιν της έκδοσης του προτύπου ΕΝ 124-2.  

- Αντίγραφο της έκθεσης του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης που θα περιλαμβάνει εκτός 

των προβλεπομένων στην παράγραφο 10.3.2  του ΕΝ 124 όπως συμπληρώνεται, κατόπιν της 

έκδοσης του προτύπου ΕΝ 124-2 και τα ακόλουθα:  

 Τις ανεξάρτητες δοκιμές που πραγματοποίησε στα τελικά προϊόντα.  

 Τον αριθμό αναφοράς του προσφερομένου τύπου καλύμματος.  

- Αντίγραφα των δοκιμών σε συνθήκες δρόμου, εφόσον πραγματοποιήθηκαν, που 

εποπτεύτηκαν και  ελέγχθηκαν από τον Ανεξάρτητο  Φορέα Πιστοποίησης.  

- Αναφορά του  Ανεξάρτητου  Φορέα Πιστοποίησης, σχετικά με  τους ελέγχους και  την  χημική 

ανάλυση της βαφής που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.   

- Ένα (1) τουλάχιστον δείγμα του προσφερομένου τύπου καλύμματος φρεατίου μετά του 

πλαισίου του, με μοναδική απόκλιση το αποτύπωμα του λογοτύπου στην επιφάνεια του 

καλύμματος. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

- Καθορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας και στο Π.Π.Ε. αυτής και αρμόδια για τις 

απαιτούμενες παραλαβές των ανωτέρω καλυμμάτων μετά των πλαισίων τους, των φρεατίων 

των αγωγών ακαθάρτων, είναι η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, καθώς και οι oρισθείσες 

Επιτροπές Παραλαβών, σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/08, όπως ισχύει). 

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων 

καλυμμάτων και πλαισίων των φρεατίων και τον πίνακα συμμόρφωσης, που υποβάλλονται 

από τον ανάδοχο του έργου και προβαίνει στην αποδοχή της πρότασης.  

- Ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει τα απαραίτητα μέσα καθώς και κάθε πληροφορία και 

ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της ποιότητας των καλυμμάτων και των πλαισίων 

τους. Υποχρεούται να  καταθέσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ΕΝ 124:1994, το 

έντυπο εργαστηριακών δοκιμών των δοκιμίων στη φάση παραγωγής και ένα δείγμα για τους 

απαιτούμενους ελέγχους για κάθε παρτίδα.  

- Προτάσεις υλικών, οι οποίες δεν πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, 

αποκλείονται από την  περαιτέρω αξιολόγηση, ως τεχνικά μη αποδεκτές.  
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- Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας παρτίδας, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση αυτών. Οι έλεγχοι που θα γίνουν θα είναι 

αφενός επιφανειακοί και θα αφορούν την εικόνα και την συναρμογή (κάλυμα - πλαίσιο) των 

τεμαχίων και αφετέρου εργαστηριακοί και θα αφορούν την αντοχή του και την σύστασή του, 

σύμφωνα με το πρότυπο της Προδιαγραφής ISO 1083:2004-07, όπως ισχύει. 

3 ΣΧΕΔΙΑ 

Περιλαμβάνονται συνημμένα τα παρακάτω Σχέδια καλυμμάτων και πλαισίων των φρεατίων αγωγών 
ακαθάρτων, ως ακολούθως: 

 Κάτοψη καλύμματος και πλαισίου (Σχέδιο 1). 

 Λεπτομέρεια καλύμματος και  πλαισίου (Σχέδιο 2). 

 Λεπτομέρεια (Α) επί του καλύμματος  του λογοτύπου της ΕΥΔΑΠ (Σχέδιο 3). 

 Λεπτομέρεια (Β) επί του καλύμματος  του λογοτύπου της ΕΥΔΑΠ (Σχέδιο 4). 

 

Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά, όσον αφορά τη μορφή του εξωτερικού πλαισίου έδρασης (κυκλικό, 
πολυγωνικό ή τετραγωνικό), τον τρόπο στήριξης με άρθρωση, το μηχανισμό κλειδώματος-
ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), τη θέση κλειδώματος, την ειδική εγκοπή  που καθορίζει τη θέση 
ανύψωσης, τη μορφή του ανάγλυφου της άνω επιφάνειας του καλύμματος, καθώς  και  την σήμανση 
αυτού. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   

 

 

  



 
 

 Τ.Π. 612 
 

612_v0003_ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ.docx  
3 Αυγούστου 2016  Σελίδα 9 από 14 

ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

 

Σχέδιο 1 
Τα παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του εξωτερικού πλαισίου έδρασης 
(κυκλικό, πολυγωνικό ή τετραγωνικό), τον τρόπο στήριξης με άρθρωση, το μηχανισμό κλειδώματος-
ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), τη θέση κλειδώματος, την ειδική εγκοπή  που καθορίζει τη θέση 
ανύψωσης, τη μορφή του ανάγλυφου της άνω επιφάνειας του καλύμματος, καθώς  και  την σήμανση 
αυτού. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

 

Σχέδιο 2 
 

Τα παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του εξωτερικού πλαισίου έδρασης 
(κυκλικό, πολυγωνικό ή τετραγωνικό), τον τρόπο στήριξης με άρθρωση, το μηχανισμό κλειδώματος-
ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), τη θέση κλειδώματος, την ειδική εγκοπή  που καθορίζει τη θέση 
ανύψωσης, τη μορφή του ανάγλυφου της άνω επιφάνειας του καλύμματος, καθώς  και  την σήμανση 
αυτού. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ (Α) ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ EYΔΑΠ  

 

Σχέδιο 3 

 
Το παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του ανάφλυφου της άνω επιφάνειας. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ (Β) ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  
ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ EYΔΑΠ 

 

Σχέδιο 4 
 

Το παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του ανάφλυφου της άνω επιφάνειας. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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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: 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

   
 

204_01_v0001_ΩΛΗΝΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΕΝΙΟ ΡΕ ΓΙΑ ΥΡΗΗ Ε ΔΙΚΣΤΑ ΤΔΡΕΤΗ  
1 Ιανοςαπίος 2013  Σ.Π. 204.01 

4 

 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 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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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 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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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 
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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). 
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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 
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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: 
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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 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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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 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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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. 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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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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ρήκα 3 : Ηιεθηξνκνχθα ζε Σνκή 
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ρήκα 4 : Ηιεθηξνζπγθφιιεζε (Elecrofusion Welding) 
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ρήκα 5 : Μέζνδνο Ηιεθηξνζπγθφιιεζεο 
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