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ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηεύρνπο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ είλαη ε δηαηύπσζε ησλ εηδηθώλ ηερληθώλ όξσλ 

ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα ινηπά εγθεθξηκέλα από ηνλ Θύξην ηνπ Έξγνπ ηεύρε, ζα 

εθηειεζηεί ην ππόςε έξγν.  

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ κε ηνπο γεληθώο παξαδεθηνύο θαλόλεο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερληθήο θαη 

βάζεη κε όζα εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνπλ θπξίσο ηνλ νξζό ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη ηελ απαηηνύκελε 

πνηόηεηα ησλ πιηθώλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ παξόληνο έξγνπ θαη γηα νπνηνδήπνηε πιηθό, 

θαηαζθεπή, πνηνηηθό έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζόδνπο / δνθηκέο θ.ι.π.), ζα εθαξκόδνληαη κε ζεηξά ηζρύνο νη 

θάησζη πξνδηαγξαθέο: 

(1) νη αλαθεξόκελεο ηζρύνπζεο εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.), 

(2) νη αλαθεξόκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (γηα 

αληηθείκελα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηηο ππάξρνπζεο Δ.ΣΔ.Π.), 

(3) ηα ζεζκνζεηεκέλα ελαξκνληζκέλα πξόηππα, όπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗV ηνπ Σηκνινγίνπ 

Κειέηεο, θαζώο θαη ζην Παξάξηεκα 4 ηεο ΓΗΠΑΓ/νηθ/356/04-10-2012, 

(4) ηα ινηπά ηζρύνληα επξσπατθά πξόηππα θαη, απνπζία απηώλ, ηα δηεζλή πξόηππα ISO θαη ηα εζληθά 

πξόηππα (EΙΟΣ, ASTM, BS, DIN, θ.ι.π.). 

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (Α θαη Β) πνπ αθνινπζνύλ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ 

Αλάδνρν σο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ όινπ έξγνπ. 

Θάζε νηθνλνκηθόο θνξέαο θαη ζπλεπώο ν Αλάδνρνο κε κόλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη όηη 

νη παξνύζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη όηη αλαιακβάλεη 

θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη από ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 

  



3 

 

Α. Ηζτύοσζες Δλληνικές Σετνικές Προδιαγραθές (Δ.ΣΔ.Π.) 

καη’ εθαρμογή ηης Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΘ/273/17-7-2012 (ΦΔΘ Β’ 2221/30-7-2012) 

Θωδ. Δ.ΣΔ.Π. 

ΔΙΟΣ ΣΠ 1501- 
Σίηλος Δ.ΣΔ.Π. 

05-03-14-00 Απόμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο 

08-01-03-01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

08-06-08-03 Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξώζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηύσλ 

15-04-01-00 
Κέηξα πγείαο – αζθάιεηα θαη απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηηο 

θαηεδαθίζεηο – θαζαηξέζεηο 

08-06-07-02 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο  

 

Β. σμπληρωμαηικές Σετνικές Προδιαγραθές - Προδιαγραθές ηης Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

(για ανηικείμενα ποσ δεν καλύπηονηαι από ηις σπάρτοσζες Δ.ΣΔ.Π.) 

 

Αριθμός Σ.Π. Σίηλος 

103 Φνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθήο 

104 Δπηρώζεηο  

105 Ακκνράιηθν ππνζηξσκάησλ 

226/03 ύλδεζκνη (καλζόλ) από αλνμείδσην ράιπβα 

226/04 ύλδεζκνη (καλζόλ) από αλνμείδσην ράιπβα κε θάζεηε δηαθιάδσζε ηαπ 

230/01 ύλδεζε θαηαλαισηώλ κε ην δίθηπν δηαλνκήο  

230/02 Δξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε κεηαθνξώλ – κεηαηνπίζεσλ παξνρώλ αλπςώζεσλ – 

θαηαβηβάζεσλ παξνρώλ θαη ζπζηεκάησλ παξνρώλ, ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ, εηδηθώλ 

παξνρώλ 

235/01 Θαιύκκαηα θξεαηίσλ, θξεαηίσλ δηθιείδσλ (βαλνθξεαηίσλ) θαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο 

235/02 Δληνπηζκόο θαη απνθάιπςε θαιπκκέλνπ θξεαηίνπ δηθιείδαο 

235/04 Γηόξζσζε ζέζεο θεθιηκέλνπ ζσιήλα ρεηξηζηεξίνπ δηθιείδαο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 

θαπέινπ ρεηξηζκνύ ηεο δηθιείδαο 

235/05 Αλύςσζε ή θαηαβίβαζε ή νξηδνληηνγξαθηθή ηαθηνπνίεζε θξεαηίνπ δηθιείδαο 

235/08 Απνθαηάζηαζε δηαξξνήο ζε δηθιείδα 

235/09 Αληηθαηάζηαζε κε ιεηηνπξγνύζαο ή δηαξξένπζαο δηθιείδαο  

235/10 Σνπνζέηεζε λέαο ζπξηαξσηήο δηθιείδαο ειέγρνπ ζε πθηζηάκελν αγσγό  

235/11 Αληηθαηάζηαζε πιαηζίνπ θαη θαιύκκαηνο θξεαηίνπ δηθιείδαο 
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Αριθμός Σ.Π. Σίηλος 

235/12 Δπηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε πιαηζίνπ θαιύκκαηνο θξεαηίνπ δηθιείδαο 

235/14 Απνηύπσζε δεδνκέλσλ δηθιείδαο  

 

ημείωζη: 

πλεκκέλα (θαη ζε έληππε κνξθή) πεξηιακβάλνληαη κόλν νη πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ Β αλσηέξσ, ελώ 

όιεο νη ινηπέο πξνδηαγξαθέο (σο επίζεκα εγθεθξηκέλα θείκελα) κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ από ηε ζρεηηθή 

ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (www.ggde.gr), θαη’ εθαξκνγή ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

ΓΗΠΑΓ/ΟΗΘ/273/17-7-2012 (ΦΔΘ Β’ 2221/30-7-2012), θαζώο θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ 

Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) όπνπ δεκνζηεύεηαη ε αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απόθαζε. 

 

 

 

Αθήνα, ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2018 

 

Η υντάξασα 

 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ  

 
 

 

 

Δ. ΡΑΠΠΟΤ 

Πολιτικός Μηχανικός 

Κ. ΣΑΤΡΟΤΛΙΑ  

  Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

http://www.ggde.gr/
http://www.et.gr/
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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 
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Η απνθνκηδή θαη ε ελαπόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα απαηηεζνύλ 

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

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

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

έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνύκελε ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Τερληθή 

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

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

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

κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

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

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

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

 

Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ηα απνθνκηδόκελα πξντόληα εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνύλ 

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

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

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. Τπρόλ 

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

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

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

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

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

από ηελ πξάμε απηή ηνπ Αλαδόρνπ. 
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1. Ανηικείμενο 

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

ηελ επαλεπίρσζε ζθακκάησλ ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ, ηελ επαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

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

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

 

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

αξρήλ θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ θαη, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειόηεηαο 

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

ρσκαηνιεςίαο ηεο εγθξίζεσο ηεο Υπεξεζίαο, αλεμαξηήησο ηεο απόζηαζεο κεηαθνξάο. 

 

 

2. Ιζτύοσζες Προδιαγραθές 

Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή ηζρύεη ε Πξόηππε Τερληθή Πξνδηαγξαθή 

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

Πξνδηαγξαθή. 

 

 

3. Επανεπίτωζη εκζκαθών θεμελίωζης ηετνικών έργων 

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

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθήο ηα νπνία δελ ζα πεξηέρνπλ επηβιαβείο 

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

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

βξάρνπ κεγαιύηεξα ησλ 100 ριζη. 

 

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

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

εθζθαθώλ ή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαηόπηλ δηαινγήο. 

 

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

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

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

απαηηνύκελεο δαπάλεο, θνξηνεθθνξηώζεσλ, κεηαθνξέο, ζηαιίεο κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη 

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

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνύηνπ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο 

επηρώζεσλ. 

 

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

θαη εθξίδσζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 101. 

 

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

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

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

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

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

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

εδάθνπο, κεραλήκαηα. 

 

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

ζηξώκα ζα ζπκππθλώλεηαη παληνύ κε θαηάιιεια κεραληθά κέζα πξνηνύ επαθνινπζήζεη ην 

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

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

παξαπάλσ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο, ηα πιηθά ζα δηαβξέρνληαη. 

 

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

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

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

πιήξε επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο. 

 

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

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

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

ηνύην δαπαλώλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή ηηκή κνλάδνο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ζηηο ζέζεηο εδξάζεσο ησλ επηρώζεσλ ηελ 

ηζρύνπζα θαη γηα ηελ αλάινγε πεξίπησζε αθαηξέζεσο επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο ζηηο ζέζεηο 

εδξάζεσο ησλ αλαρσκάησλ θαη επηρσκάησλ. 

 

 

4. Επαναπλήρωζη ηάθρων μονίμων ζωληνώζεων 

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

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

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

(κνπξηάηδεο), πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνύλ νη εξγαζίεο ζύλδεζεο. 

 

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

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

αγσγνύ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. 

 

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

θαηαζθεπάδνληαη ηα ηπρόλ απαηηνύκελα ζώκαηα αγθύξσζεο θαζώο θαη ηα απαηηνύκελα 

ηερληθά έξγα πξνζηαζίαο ηνπ πδαηαγσγνύ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δηεπζύλνπζαο 

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

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

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

επίρσζεο, ν εγθηβσηηζκόο ησλ ζσιήλσλ. 

 

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

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

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

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

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

πεξίπησζε δηαξξνήο. 

 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δνθηκαζηώλ ζηεγαλόηεηαο ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ζα βαξύλεη εμνινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

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

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

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

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

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

ζηεγαλόηεηαο ησλ ζσιήλσλ. 

 

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

θαη ζα ηθαλνπνηνύλ πιήξσο από απόςεσο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη αλζεθηηθόηεηαο ζε 

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

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

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

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

πξνθεηκέλνπ απηό κεηά ηηο εξγαζίεο ζπκπύθλσζεο λα απνθηήζεη ηνλ απαηηνύκελν βαζκό 

ζπκπύθλσζεο. 

 

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

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

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

 

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

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

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

πιήξε επηρσκάησζε ηνπ ζθάκκαηνο. 

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

από ην πιηθό ησλ ζσιήλσλ θαη ην νδόζηξσκα σο θαησηέξσ: 

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε δξόκνπο κε αζθαιηνζηξσκέλνπο 

αιιά πιήξσο δηακνξθσκέλνπο ζα γίλεηαη: 

 

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

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

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

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

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

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

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

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

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

ηεο κειέηεο. 

 

Η επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ζε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο ζα 

γίλεηαη: 

 

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

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

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

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

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 

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

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

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

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

 

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

γίλεηαη: 

 

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

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

αγσγνύ θαη ην ππόινηπν ύςνο κε θαζαξά γαηώδε πξντόληα εθζθαθήο θαηόπηλ 

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

 

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

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

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

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

δηαηνκέο θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  

 

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

 

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

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

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

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

ηεο κειέηεο. 

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

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

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

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

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

πεξίπησζε ηάθξνπ ζε δξόκν πιήξσο δηακνξθσκέλν αιιά κε αζθαιηνζηξσκέλν. Η 

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

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

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

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

θαηαζηξώκαηνο ηνπ δξόκνπ. 

 

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

εγθξίζεσο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, πιηθά πιεξώζεσο κε ειεγρόκελα γεσηερληθά 

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

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

 

 

5. Επιτώμαηα 

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

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

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

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

Πξνδηαγξαθήο. Οπσζδήπνηε πάλησο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξντόληα εθρέξζσζεο θαη 

εθξίδσζεο θαη ηεκάρηα βξάρσλ κεγαιύηεξα ησλ 100 ριζη. 

 

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

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ζα γίλεη εθρέξζσζε θαη εθξίδσζε ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο ηνπ 

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

ηνπιάρηζηνλ. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο γίλεηαη ζπκπύθλσζε ηεο 

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

ζπκπύθλσζε εδάθνπο κεραλήκαηα. 

 

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

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

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

κέζσ ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθζθαθή. 

 

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

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

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

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

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

ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 

 

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

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

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

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

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

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

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

θαη κε θάζε άιιν εγθεθξηκέλν ηξόπν. 

 

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

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

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

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

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

θαιύηεξνο δπλαηόο βαζκόο ζπκπύθλσζεο, αδηαπεξαηόηεηαο θαη επζηάζεηαο ηνπ 

ζπκππθλσκέλνπ αλαρώκαηνο ή επηρώκαηνο. 

 

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

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

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

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

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

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

πεξίπνπ ύςνο. 

 

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

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

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

ζπκπύθλσζε. 

 

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

θαη βάξνπο πξόζθνξνπ πξνο ηε θύζε θαη ζύζηαζε ηνπ πιηθνύ. 

 

Κάζε ζηξώζε ζα ζπκπηέδεηαη κε ηνλ αλαγθαίν αξηζκό δηαβάζεσλ ησλ κεραλεκάησλ 

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

ζηξώζεο, από ηηο επηθάλεηεο ζπκπίεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

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

 

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

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

πγξαζία. 

 

Η ζπκπύθλσζε πξέπεη λα γίλεηαη κε θπιίλδξνπο ζπκπηέζεσο θαηαιιήινπ κεγέζνπο θαη 

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

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

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

απαηηήζεσλ απηώλ ησλ Πξνδηαγξαθώλ. 

 

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

ζπκππθλσκέλν αλάρσκα θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζεί θαηάιιειε ζπκπύθλσζε κε 

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

παξαθείκελν ζπκππθλσκέλν αλάρσκα. Τν πάρνο ησλ ζπκππθλσκέλσλ ζηξώζεσλ θαη ε 

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

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

ηνπ πιηθνύ κε ηα παξαθείκελα ζπκππθλσκέλα αλαρώκαηα. 

 

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

ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ όρη κηθξόηεξε ηνπ 95% ηεο εξγαζηεξηαθήο κεγίζηεο μεξήο 

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

δηαθνξεηηθά από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

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

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

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

ζα αλαζηέιιεηαη. 

 

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

θαη κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ αλαρώκαηνο. 

 

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

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

ζπκπιεξσκαηηθέο δηαδξνκέο ζην ηκήκα απηό ηνπ κέρξηο όηνπ επηηεπρζεί ν επηζπκεηόο 

βαζκόο ζπκπύθλσζεο. 

 

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

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

άιιν, θαηάιιειν. 

 

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

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

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

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

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

Σε πεξίπησζε νιίζζεζεο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ επηρώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

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

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

ζα αλαθαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε όζα θαζνξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

Τα ζπκπεππθλσκέλα επηρώκαηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε δηαζηάζεηο ηέηνηεο ώζηε λα θαηαζηεί 

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

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

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

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

 

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

ηνλ Αλάδνρν κέζα» (ηεο παξ. 3 ηεο παξνύζεο) λννύληαη θαη όια ηα απαηηνύκελα γηα ηελ 



Δηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

104_v0002_ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  

1 Ιανοσαρίοσ 2013  Τ.Π. 104 

9 

εθηέιεζε ησλ δεηγκαηνιεςηώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ κέζα, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

επηζπκεηνύ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο θαη πεξαηόηεηαο. 

 

 

 

6. Έλεγτοι 

6.1. Γεληθά 

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

Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

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

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

θαηαιιειόηεηα ησλ πιηθώλ εθζθαθήο γηα επηρώκαηα θαη επίζεο νη δνθηκέο 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο ππθλόηεηαο θαη ηεο βέιηηζηεο πγξαζίαο 

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

Εθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ ή από αλαγλσξηζκέλα Εξγαζηήξηα κε κέξηκλα θαη δαπάλεο 

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

παξνύζαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ππό ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ηεο Δηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο. 

 Οη έιεγρνη ππθλόηεηαο ησλ πάζεο θύζεσο επηρώζεσλ (επαλεπίρσζε εθζθαθώλ 

ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ, επαλεπίρσζε ζθακκάησλ κνλίκσλ ζσιελώζεσλ, 

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

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

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

ή αλεπαξθνύο ζπκπύθλσζεο, ε αλαθαηαζθεπή ή ε επαλόξζσζε ηνπ ειαηησκαηηθνύ 

επηρώκαηνο ζα βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

6.2. ΄Έιεγρνη πιηθώλ επίρσζεο 

6.2.1. Πξντόληα εθζθαθήο 

 Η θαηαιιειόηεηα ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πάζεο θύζεσο 

επηρώζεσλ (επαλεπίρσζε εθζθαθώλ ηερληθώλ έξγσλ, ζθακκάησλ ζσιελώζεσλ θαη 

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

Υπεξεζία πξνθεηκέλνπ ηα πιηθά απηά λα πιεξνύλ ηηο ηδηόηεηεο πνπ νξίδνληαη 

αληίζηνηρα ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο ηεο παξνύζαο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο, 

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

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

απαηηνύκελε ζπκπύθλσζε. 

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

κέγηζηεο εξγαζηεξηαθήο ππθλόηεηαο ζα εθαξκόδεηαη ζην εξγαζηήξην ε κέζνδνο 

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

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία δελ νξίζεη θάηη δηαθνξεηηθό κε βάζε ηελ πνηόηεηα ησλ 

πιηθώλ εθζθαθήο, ε θακπύιε πγξαζίαο - ππθλόηεηαο ζα πξνζδηνξίδεηαη 

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

 

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

 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ αδξαλώλ πιηθώλ ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηύπνπ ηεο 

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

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

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

 

6.3. ΄Έιεγρνη ζπκπύθλσζεο πιηθώλ 

6.3.1. ΄Έιεγρνη ζπκπύθλσζεο θαηάιιεισλ πιηθώλ εθζθαθήο 

 Ο έιεγρνο  ζπκπύθλσζεο ησλ επηρώζεσλ θαη επηρσκάησλ κε θαηάιιεια  πιηθά 

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

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

 Ο αξηζκόο ησλ ειέγρσλ ζα θαζνξίδεηαη εθάζηνηε από ηελ Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία 

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

 Γηα επαλεπηρώζεηο εθζθαθώλ ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ (παξ.3 ηεο 

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

300 θ.κ. ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ. 

 

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

 Ο έιεγρνο ζπκπύθλσζεο ηεο δώλεο εγθηβσηηζκνύ ησλ αγσγώλ θαη ηεο επαλεπίρσζεο 

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

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

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

ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

 

 Γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκκαηνο πάλσ από ηελ δώλε εγθηβσηηζκνύ ηνπ 

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

ζσιήλσζεο γηα θάζε κέηξν πάρνπο ηεο επίζηξσζεο. 

 Γηα επαλεπίρσζε ζθακκάησλ κνλίκσλ ζσιελώζεσλ (παξ.4 ηεο παξνύζαο 

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

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

ζπκππθλσκέλνπ πιηθνύ. 
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1. Γεvηθά 

 

 Η παξoύζα ηερvηθή πξoδηαγξαθή αvαθέξεηαη ζηεv θαηαζθεπή παvηόο είδoπο 

ππoζηξωκάηωv από ακκoράιηθo γηα ηερvηθά έξγα από ζθπξόδεκα. 

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

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

έγγξαθεο εvηoιέο ηεο Δηεπζύvoπζαο Υπεξεζίαο, ηo ακκoράιηθo πoπ απαηηείηαη: 

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

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

από ηε ζηάζκε ηωv ππoγείωv πδάηωv. 

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

πεξηπηώζεηο εθείvεο πoπ ρωξίο εvηoιή ηεο  Δηεπζύvoπζαο Υπεξεζίαο ζθάθηεθαv 

oξύγκαηα κε βάζoο κεγαιύηεξo από ηo ζπκβαηηθό. 

 

 

2. Υιηθό 

 

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

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

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

κέζα ζηα παξαθάηω όξηα. 

 

 Είδoο θόζθηvoπ     Πoζoζηό δηεξρoκέvωv 

 

Κόζθηvo αvoίγκαηoο 2,5 ηvηζώv                         100% 

   "         "     2     "                             90 - 100% 

   "         "     1/2   "                             80 - 100% 

   "         "     1     "                             66 - 100% 

   "         "     3/4   "                              55 - 100% 

   "         "     1/2   "                            45 - 100% 

   "         "     3/8   "                             40 - 100% 

   "         "     1/4   "                             31 - 100% 

   "   Νo 4 Ακεξηθάvηθoπ πξoηύπoπ                     25 -  93% 

   "   Νo 8       "          "                         15 -  76% 

   "   Νo 16      "          "                            8 -  58% 

   "   Νo 30      "          "                            4 -  42% 

   "   Νo 50      "          "                           2 -  25% 

   "   Νo 100     "          "                           0 -   8% 

   "   Νo 200     "          "                                      0% 

 

 

3. Δηάζηξωζε ηoπ πιηθoύ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Δηεπζύvoπζα Υπεξεζία. Τo ακκoράιηθo ζα δηαζηξωζεί απεπζείαο ζηov ππζκέvα ηoπ 

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

πξoθεηκέvoπ vα επηηεπρζεί βαζκόο ζπκππθvώζεωο ηoπιάρηζηov 95% ηεο κέγηζηεο 

εξγαζηεξηαθήο ππθvόηεηαο θαηά ηεv ηξoπoπoηεκέvε δηαδηθαζία PROCTOR MODIFIED. 

 Η επίηεπμε ηoπ απαηηoύκεvoπ βαζκoύ ζπκπύθvωζεο ζηo ππόζηξωκα από ακκoράιηθo 

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

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

ζπκππθvώζεωο ηoπ ππoζηξώκαηoο. 

 Avεμάξηεηα πάvηωο από ηα απoηειέζκαηα ηωv παξαπάvω ειέγρωv, o αvάδoρoο 

παξακέvεη απoθιεηζηηθά ππεύζπvoο γηα θάζε θαζίδεζε ηoπ εδάθoπο κεηά ηεv oιoθιήξωζε 

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

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

ηδηαίηεξε απoδεκίωζε. 

 

 



Γηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο ζπλδέζκνπο (καλζόλ) από 

αλνμείδσην ράιπβα (stainless steel repair clamps), θαηάιιεινπο γηα επηζθεπή δηαξξνώλ 

ζσιήλσλ ηνπ δηθηύνπ επί ηόπνπ ππό πίεζε 16 ΑΤΜ. ή ηνπιάρηζηνλ ρσξίο εθθελώζεηο ηνπ 

ύδαηνο από ηνλ αγσγό. 

 

 

 

2. Γενικά χαρακτηριστικά  

 

 Οη ζύλδεζκνη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

αγσγνύ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα έρνπλ έλα ή δύν αξκνύο θαηά γελέηεηξα αλάινγα κε ηελ 

δηάκεηξν.  

 Οη ζύλδεζκνη ζα θέξνπλ εζσηεξηθά ειαζηηθό πεξίβιεκα θαηάιιειν γηα πόζηκν λεξό 

κε δηακνξθσκέλα άθξα θαη αλάγιπθε επηθάλεηα έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλόηεηα. 

 Η ζηεξέσζε ηνπ ειαζηηθνύ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα απνθιείεη πιεπξηθέο 

κεηαθηλήζεηο. 

 Ο αξκόο ηνπ ζθηγθηήξα ζα εληζρύεηαη κε θπιηλδξηθό ηκήκα από αλνμείδσην έιαζκα 

θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ώζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ην ειαζηηθό παξέκβπζκα ιόγσ ηνπ 

δηαθέλνπ ηνπ αξκνύ. Η ζύζθηγμηο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα επηηπγράλεηαη κε θνριίεο-πεξηθόριηα. 

 Καηά πξνηίκεζε πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο νη θνριίεο θαη ηα 

πεξηθόριηα ζα βξίζθνληαη επί ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ζα αληηζηνηρίδνληαη (δηάηαμε νδεγώλ θ.ι.π.) 

 Σην ζπείξσκα ησλ θνριηώλ θαη πεξηθνριίσλ ζα πξέπεη λα γίλεη επάιεηςε κε εηδηθό 

πιηθό πξνο κείσζε ησλ ηξηβώλ γηα λα απνθεύγεηαη ην άξπαγκα-ζηόκσκα θαηά ηε ζύζθηγμε 

ηνπ πεξηθνριίνπ. 

 Γηα λα απνθεπρζεί ε παξακόξθσζε ησλ θνριίσλ, ε γέθπξα ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη  

κόλν αμνληθέο δπλάκεηο ζηνπο θνριίεο, θάησ από ηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 Η γέθπξα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ ζα 

απνθεύγνληαη νη πηζαλέο παξακνξθώζεηο ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ θαηά ηε ζύζθηγμε, νη 

νπνίεο ζα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζηεγαλσηηθή ηθαλόηεηά ηνπ. 

 Σε θάζε ζύλδεζκν ζα ππάξρεη εηδηθή εηηθέηα κε ηε κέγηζηε ξνπή ζύζθηγμεο, ην εύξνο 

ησλ εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ θαη ηα πιηθά ησλ αγσγώλ εθαξκνγήο. 

 Ο ζύλδεζκνο ζα πεξηβάιιεη ην ζσιήλα θαη ζα ηνπνζεηείηαη, κε ηνλ επθνιόηεξν θαη 

αζθαιέζηεξν δπλαηό ηξόπν, θάησ από πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα νξηζκέλε πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ 

ζσιήλσλ πεξί ηελ νλνκαζηηθή θαη ζα έρνπλ αλάινγν κήθνο ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε. 

 

 

3. Υλικά 

 

 Τν πιηθό ηνπ ζώκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ θαζώο θαη ησλ θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ ζα 

είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο. Τν πιηθό ηνπ ζπζηήκαηνο ζύζθηγμεο γέθπξα(εο) ζα είλαη 

αλνμείδσηνο ράιπβαο ή ρπηνζίδεξνο κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαηάιιεινπ 

πάρνπο, θαηάιιεινο ηύπνο γηα αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή X5CrNi189 θαηά  DIN 17440 

ή θαιπηέξαο πνηόηεηνο. 



Γηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 
Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 
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 Τν ειαζηηθό πεξίβιεκα πνπ ζα θέξνπλ εζσηεξηθά νη ζύλδεζκνη ζα είλαη Νitrile rubber 

grade G θαηά BS2494 ή EPDM ή άιιν πιηθό ηζνδύλακν ή θαιύηεξεο πνηόηεηαο, θαηάιιειν 

γηα πόζηκν λεξό θαη ζα πηζηνπνηείηαη από θαηάιιειν νξγαληζκό.  

 

 

 

4. ΄Ελεγχος - Παραλαβή  

 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπλδέζκσλ ε ΔΥΓΑΠ δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε 

έιεγρν ζε εξγαζηήξην ηεο επηζπκίαο ηεο. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα ζπλνδεύνληαη από θαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο, ε 

ρώξα πξνέιεπζεο, ην πιηθό θαηαζθεπήο, νη δηαζηάζεηο, ην βάξνο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 Η όιε θαηαζθεπή λα εγγπάηαη καθξνρξόληα θαιή ιεηηνπξγία. 

 Ο έιεγρνο θαη ε πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη από επηηξνπή ηεο Γηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο, πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν. 

 Η Δ.ΥΓ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα έιεγρν ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθώλ, ζην 

εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Η δαπάλε γηα ηε κεηάβαζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκήο θαζώο επίζεο θαη ε δαπάλε ησλ ειέγρσλ ζε Κξαηηθό 

Δξγαζηήξην βαξύλνπλ ηελ Δ.ΥΓ.Α.Π. 

  

 

 



Γηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο ζπλδέζκνπο (καλζόλ) από 

αλνμείδσην ράιπβα κε θάζεηε δηαθιάδσζε Τ (tapping tees), θαηάιιεινπο γηα ζύλδεζε 

αγσγώλ  ηνπ δηθηύνπ επί ηόπνπ ππό πίεζε 16 ΑΤΜ. ρσξίο ηελ εθθέλσζε ηνπ ύδαηνο από ηνλ 

αγσγό. 

 

 

 

2. Γενικά χαρακτηριστικά  

 

 Οη ζύλδεζκνη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

αγσγνύ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα έρνπλ έλα ή δύν αξκνύο θαηά γελέηεηξα αλάινγα κε ηελ 

δηάκεηξν.  

 Οη ζύλδεζκνη ζα θέξνπλ εζσηεξηθά ειαζηηθό πεξίβιεκα θαηάιιειν γηα πόζηκν λεξό 

κε δηακνξθσκέλα άθξα θαη αλάγιπθε επηθάλεηα έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλόηεηα. 

 Η ζηεξέσζε ηνπ ειαζηηθνύ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα απνθιείεη πιεπξηθέο 

κεηαθηλήζεηο. 

 Ο αξκόο ηνπ ζθηγθηήξα ζα εληζρύεηαη κε θπιηλδξηθό ηκήκα από αλνμείδσην έιαζκα 

θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ώζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ην ειαζηηθό παξέκβπζκα ιόγσ ηνπ 

δηαθέλνπ ηνπ αξκνύ. Η ζύζθηγμηο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα επηηπγράλεηαη κε θνριίεο-πεξηθόριηα. 

 Η θάζεζε δηαθιάδσζε (Τ) ηνπ ζπλδέζκνπ ζα είλαη ζπγθνιιεηή κνύθα, ή 

ζπγθνιιιεηόο ζσιήλ πνπ ζα θαηαιήγεη ζε θιάληδα. Η θιάληδα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

ζύκθσλα κε ην DIN 2576. 

 Καηά πξνηίκεζε πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο νη θνριίεο θαη ηα 

πεξηθόριηα ζα βξίζθνληαη επί ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ζα αληηζηνηρίδνληαη (δηάηαμε νδεγώλ θ.ι.π.) 

 Σην ζπείξσκα ησλ θνριηώλ θαη πεξηθνριίσλ ζα πξέπεη λα γίλεη επάιεηςε κε εηδηθό 

πιηθό πξνο κείσζε ησλ ηξηβώλ γηα λα απνθεύγεηαη ην άξπαγκα-ζηόκσκα θαηά ηε ζύζθηγμε 

ηνπ πεξηθνριίνπ. 

 Γηα λα απνθεπρζεί ε παξακόξθσζε ησλ θνριίσλ, ε γέθπξα ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη  

κόλν αμνληθέο δπλάκεηο ζηνπο θνριίεο, θάησ από ηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 Η γέθπξα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ ζα 

απνθεύγνληαη νη πηζαλέο παξακνξθώζεηο ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ θαηά ηε ζύζθηγμε, νη 

νπνίεο ζα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζηεγαλσηηθή ηθαλόηεηά ηνπ. 

 Σε θάζε ζύλδεζκν ζα ππάξρεη εηδηθή εηηθέηα κε ηε κέγηζηε ξνπή ζύζθηγμεο, ην εύξνο 

ησλ εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ θαη ηα πιηθά ησλ αγσγώλ εθαξκνγήο. 

 Ο ζύλδεζκνο ζα πεξηβάιιεη ην ζσιήλα θαη ζα ηνπνζεηείηαη, κε ηνλ επθνιόηεξν θαη 

αζθαιέζηεξν δπλαηό ηξόπν, θάησ από πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα νξηζκέλε πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ 

ζσιήλσλ πεξί ηελ νλνκαζηηθή θαη ζα έρνπλ αλάινγν κήθνο ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε. 

 

 

3. Υλικά 

 

 Τν πιηθό ηνπ ζώκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ θαζώο θαη ησλ θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ ζα 

είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο. Τν πιηθό ηνπ ζπζηήκαηνο ζύζθηγμεο γέθπξα(εο) ζα είλαη 
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αλνμείδσηνο ράιπβαο ή ρπηνζίδεξνο κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαηάιιεινπ 

πάρνπο, θαηάιιεινο ηύπνο γηα αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή X5CrNi189 θαηά  DIN 17440 

ή θαιπηέξαο πνηόηεηνο. 

 Τν πιηθό ηεο κνύθαο ή ηεο θιάληδαο ζα είλαη επίζεο αλνμείδσηνο ράιπβαο ζύκθσλα 

κε ηα αλσηέξσ. 

 Τν ειαζηηθό πεξίβιεκα πνπ ζα θέξνπλ εζσηεξηθά νη ζύλδεζκνη ζα είλαη Νitrile rubber 

grade G θαηά BS2494 ή EPDM ή άιιν πιηθό ηζνδύλακν ή θαιύηεξεο πνηόηεηαο, θαηάιιειν 

γηα πόζηκν λεξό θαη ζα πηζηνπνηείηαη από θαηάιιειν νξγαληζκό.  

 

 

 

4. ΄Ελεγχος - Παραλαβή  

 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπλδέζκσλ ε ΔΥΓΑΠ δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε 

έιεγρν ζε εξγαζηήξην ηεο επηζπκίαο ηεο. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα ζπλνδεύνληαη από θαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο, ε 

ρώξα πξνέιεπζεο, ην πιηθό θαηαζθεπήο, νη δηαζηάζεηο, ην βάξνο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 Η όιε θαηαζθεπή λα εγγπάηαη καθξνρξόληα θαιή ιεηηνπξγία. 

 Ο έιεγρνο θαη ε πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη από επηηξνπή ηεο Γηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο, πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν. 

 Η Δ.ΥΓ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα έιεγρν ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθώλ, ζην 

εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Η δαπάλε γηα ηε κεηάβαζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκήο θαζώο επίζεο θαη ε δαπάλε ησλ ειέγρσλ ζε Κξαηηθό 

Δξγαζηήξην βαξύλνπλ ηελ Δ.ΥΓ.Α.Π. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα παξαιακβάλνληαη πιήξεηο κε όια ηα εμαξηήκαηά ηνπο. 
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1. Αντικείμενο 

 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ εξγαζία ζύλδεζεο απιώλ παξνρώλ 

πδξνιεςίαο αζηηθώλ θαηαλαισηώλ από ηνλ ππάξρνληα αγσγό δηαλνκήο έσο ην θξεάηην 

πδξνκεηξεηώλ. 

Γηα ηελ αλαγθαία αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζθεπώλ ησλ λέσλ παξνρώλ πξέπεη λα 

ηεξνύληαη νη θαησηέξσ γεληθνί θαλόλεο. 

 

1.1 Κάζε αθίλεην ζα πδξνδνηείηαη κε έλα κόλν εγθάξζην αγσγό πδξνιεςίαο άζρεηα από 

ηνλ αξηζκό ησλ δηακεξηζκάησλ θαη αληίζηνηρσλ πδαηνπαξνρώλ. Καηά ηε θάζε 

αίηεζεο λέαο παξνρήο, ζα εμαθξηβώλεηαη ν αλακελόκελνο κειινληηθόο αξηζκόο 

παξνρώλ, ε δε εμαθξίβσζε ζα ζηεξίδεηαη: 

 ζηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο. Είλαη πξνθαλέο όηη αλ δεηείηαη εξγνηαμηαθή παξνρή, από 

ηελ άδεηα ζα πξνθύπηεη ν ηειηθόο αξηζκόο ησλ κειινληηθώλ παξνρώλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο νηθνδνκήο. 

 αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ηνλ πειάηε γηα ηηο πξννπηηθέο κειινληηθώλ 

θαηαζθεπώλ. 

 κε απηνςία ηνπ ηκήκαηνο εξεπλώλ θαη εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ απαηηήζεσλ ηνπ 

αθηλήηνπ ζε ζρέζε κε ην ζπληειεζηή δόκεζεο ηεο πεξηνρήο, κειινληηθέο ρξήζεηο 

θιπ. 

 

1.2 Ο αγσγόο πδξνιεςίαο δηαθξίλεηαη ζε δύν δηαηνκέο: Φ32 θαη Φ63. 

 Ο αγσγόο δηαηνκήο Φ32 ηνπνζεηείηαη όηαλ ε δεηνύκελε παξνρή θαη νη 

αλακελόκελεο δελ πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ πεξηζζόηεξεο ησλ 4. 

 Ο αγσγόο Φ63 ηνπνζεηείηαη γηα αξηζκό παξνρώλ δεηνύκελσλ ή πξνβιεπόκελσλ 

κεγαιύηεξσλ ησλ 3 θαη έσο 50. 

 

1.3 ε θάζε εγθαηάζηαζε λέαο παξνρήο ή παξνρώλ, θαηαζθεπάδεηαη πάληα ε ππνδνκή 

πξόζζεησλ κειινληηθώλ παξνρώλ νη νπνίεο είλαη: 

 γηα αηηνύκελεο (ή θαη πξνβιεπόκελεο) παξνρέο κέρξη 3, θαηαζθεπάδεηαη ππνδνκή 

γηα εμππεξέηεζε 4 ζπλνιηθώλ παξνρώλ. 

 γηα αηηνύκελεο παξνρέο πεξηζζόηεξεο ησλ 3 (δειαδή από 4 θαη πάλσ), 

θαηαζθεπάδεηαη ππνδνκή γηα κία πξόζζεηε παξνρή όηαλ ν αξηζκόο ησλ 

αηηνύκελσλ παξνρώλ είλαη κνλόο, εηδάιισο ππνδνκή γηα δύν πξόζζεηεο παξνρέο 

όηαλ ν αξηζκόο ησλ αηηνύκελσλ λέσλ παξνρώλ είλαη δπγόο. 

 

1.4 ε πεξίπησζε πνπ αηηείηαη κία πξόζζεηε παξνρή ή πνιιέο πξόζζεηεο παξνρέο γηα 

αθίλεην πνπ ήδε πδξνδνηείηαη, ε ζύλδεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Α» 

ηεο  παξνύζαο Σ.Π. 

 

 

2. Εργασίες 

 

Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζύλδεζε ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ πξνο πδξνδόηεζε αθηλήηνπ είλαη: 

 εμαθξίβσζε ηνπηθώλ ζπλζεθώλ 

 πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ 
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 εθζθαθέο νξπγκάησλ 

 ηνπνζέηεζε βάλλαο ζπλέλσζεο θαη δηάηξεζε αγσγνύ δηαλνκήο 

 ηνπνζέηεζε αγσγνύ πδξνιεςίαο, βάλλαο θαηάιεμε πνιιαπινύ / θνιιεθηέξ 

 ηνπνζέηεζε θξεαηίνπ πδξνκεηξεηνύ θαη ζύλδεζε κε πνιιαπιό/ θνιιεθηέξ 

 έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο 

 επηρώζεηο – επαλαθνξέο 

 

2.1 Εμαθξίβσζε ηνπηθώλ ζπλζεθώλ 

 

Ο αλάδνρνο παξαιακβάλεη από αξκόδην γξαθείν ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π. ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο ζε ζθαξίθεκα, ζην νπνίν αλαθέξεηαη, ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ε δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ, 

ε ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζύλνιν ησλ παξνρώλ παιαηώλ θαη λέσλ θαη ηπρόλ επεθηάζεηο 

δηθηύνπ. 

Πξηλ πξνβεί ν αλάδνρνο ζε νπνηνδήπνηε πξνγξακκαηηζκό κεηαβαίλεη επί ηόπνπ θαη 

εμαθξηβώλεη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Δειαδή εμαθξηβώλεη αλ ππάξρνπλ εκπόδηα, αλ ε ζέζε 

ηνπνζέηεζεο δελ έρεη θαηαιεθζεί από δηάθνξα πιηθά θαη άιια αληηθείκελα. Επίζεο 

εμαθξηβώλεη ηε ζέζε ησλ εζσηεξηθώλ πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη αλ είλαη δπλαηή ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο έκπξνζζελ απηώλ. 

 Επηζεκαίλεηαη όηη ην ζύζηεκα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έκπξνζζελ ηεο θπξίαο 

εηζόδνπ ηνπ αθηλήηνπ ή ζε εηζόδνπο ρώξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Μεηά ηελ 

εμαθξίβσζε, αλ πξνθύπηνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ην ζθαξίθεκα ηεο 

πξνκέηξεζεο ή αλ απαηηείηαη επέθηαζε αγσγνύ ε νπνία δελ έρεη πξνβιεθζεί, ν αλάδνρνο δελ 

πξνβαίλεη ζε θακία ελέξγεηα ηνπνζέηεζεο ελεκεξώλνληαο παξάιιεια ηε Δηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία. 

 

 

2.2 Πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ 

 

Εθόζνλ νξηζηηθνπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν αλάδνρνο ζπληάζζεη επί 

κέξνπο πξόγξακκα κε ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο θαη ην αλαθνηλώλεη ζηε 

Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία θαη ζηελ Τπεξεζία ηνπ Τδξνλνκείνπ γηα πξνγξακκαηηζκό ηεο 

απνκόλσζεο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο αλ απαηηείηαη. Επίζεο, δίλεη παξαγγειία θαηαζθεπήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηα αξκόδηα ζπλεξγεία ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π.. ηελ παξαγγειία πνπ ζα δώζεη ζα 

αλαθέξεηαη ην ζύλνιν ηνπ αξηζκνύ ησλ παξνρώλ (παιαηώλ θαη λέσλ) θαη νη κειινληηθέο 

παξνρέο. Τθηζηάκελεο παιαηέο παξνρέο κεηαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ζην ζύζηεκα θαη επεηδή 

ε κεηαθνξά ησλ παιαηώλ παξνρώλ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζηέξεζε λεξνύ ν αλάδνρνο έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα γλσξίζεη ζηνλ πδξεπόκελν ηελ αθξηβή εκεξνκελία ησλ εξγαζηώλ πξνθεηκέλνπ 

ν ηειεπηαίνο λα έρεη θαηαζθεπάζεη ηηο εζσηεξηθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο θαη λα έρεη επί ηόπνπ 

ηερλίηε πδξαπιηθό. 

Σα ζπλεξγεία ηνπ αλαδόρνπ κεηαθέξνπλ κόλν ηνπο κεηξεηάο επί ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

θάζε άιιε επέκβαζή ηνπο ζηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο δελ επηηξέπεηαη.΄Οιεο ηηο πην πάλσ 

ελέξγεηεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα ηηο εθηειέζεη πξηλ δέθα (10) κέξεο ηνπιάρηζηνλ από ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 

 

2.3 Εθζθαθέο νξπγκάησλ 

 

Η εθζθαθή ηνπ νξύγκαηνο ζα αξρίδεη ζην ζεκείν πνπ πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί ν αγσγόο 

πδξνιεςίαο κε ηνλ αγσγό δηαλνκήο. Γηα ηε ράξαμε ηνπ αζθαιηνηάπεηνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

4 

αζθαιηνθόπηεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξύγκαηνο αλεπξέζεσο ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο 

αλαθέξνληαη ζην ζρήκα 1 ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Αλ θαηά ηελ σο άλσ 

εξγαζία δελ εληνπηζηεί ν αγσγόο δηαλνκήο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαθόςεη θάζε 

πεξαηηέξσ εξγαζία. 

Η δαπάλε ησλ εξεπλεηηθώλ ηνκώλ, εθόζνλ δελ βξεζεί ν αγσγόο, πιεξώλνληαη όπσο 

αλαθέξεηαη ζην ζρήκα 1 ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. Αλ θαηά ηελ εθζθαθή ηνπ 

ζπλόινπ ηνπ νξύγκαηνο βξεζεί αγσγόο αθαζάξησλ πνπ δηαξξέεη ή κε, θαη βξίζθεηαη πάλσ 

από ην δίθηπν ηεο ύδξεπζεο ή αγσγόο αθαζάξησλ πνπ δηαξξέεη θαη βξίζθεηαη θάησ από ην 

δίθηπν ύδξεπζεο ν αλάδνρνο δηαθόπηεη θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία έζησ θαη αλ ν ελ ιόγσ 

αγσγόο δελ αλήθεη ζην πξνο πδξνδόηεζε αθίλεην, ελεκεξώλνληαο ηε Δηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία. 

Εθόζνλ ππάξρεη ζηνά πξν ηεο πξνο ύδξεπζε νηθνδνκήο, ην ζύζηεκα ηνπνζεηείηαη ππό 

ηε ζηνά. 

ε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη Ρπκνηνκηθή Γξακκή ε νπνία δελ έρεη εκθαλή 

ραξαθηεξηζηηθά ν αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα εξεπλήζεη γηα ηνλ θαζνξηζκό απηήο. 

Ο αγσγόο πδξνιεςίαο ηνπνζεηείηαη θάζεηα ζηνλ αγσγό δηαλνκήο θαη ν αγσγόο πξέπεη 

λα θαιύπηεη πάληα ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο. 

Αλ πξνθύςεη θαηά ηελ εξεπλεηηθή ηνκή όηη ν αγσγόο δηαλνκήο ηεξκαηίδεη πξηλ ην 

αθίλεην, ν αλάδνρνο δηαθόπηεη θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία ελεκεξώλνληαο ηε Δηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία. 

΄Όηαλ ην ζθαξίθεκα πξνβιέπεη ηνπνζέηεζε παξνρήο ζε απόζηαζε από ην αθίλεην 

ιόγσ κε δηειεύζεσο αγσγνύ ύδξεπζεο έκπξνζζελ απηνύ θαη θαηά ηελ εξεπλεηηθή ηνκή 

πξνθύςεη αδπλακία ηνπνζέηεζεο ηεο παξνρήο ιόγσ αλεπαξθνύο ρώξνπ, ν αλάδνρνο 

δηαθόπηεη θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία ελεκεξώλνληαο ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

Η δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ζα πιεξσζεί όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

Σν θξεάηην ηνπ πδξνκεηξεηή (ε πίζσ πιεπξά πξνο ηελ Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) δελ πξέπεη λα 

απέρεη ιηγόηεξν από 0,50 κ. από ηελ Ρ.Γ. ή Ο.Γ. ηνπ αθηλήηνπ. ε πεξηνρέο κε κεγάιν πιάηνο 

πεδνδξνκίνπ θαη εθόζνλ δελ ππάξρεη παιαηά παξνρή ε πίζσ πιεπξά ηνπ λένπ θξεαηίνπ (πξνο 

ηελ Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) ζα πξέπεη λα απέρεη από ην θξάζπεδν απόζηαζε 1,00 κ. Επίζεο ζε πεξηνρέο 

κε κεγάιν πιάηνο πεδνδξνκίνπ όηαλ ν αγσγό δηέξρεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη δελ ππάξρεη 

παιαηά παξνρή ε λέα παξνρή ζα ηνπνζεηείηαη ακέζσο κεηά ηελ ηνκή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν απαηηνύκελν κήθνο ηνπ νξύγκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αλάινγν κε ην κήθνο ηνπ 

ζσιήλα ηνπ ζπζηήκαηνο απμεκέλν θαηά 0,30 κ. Σν κήθνο ηνπ νξύγκαηνο έδξαζεο ησλ 

θξεαηίσλ είλαη αλάινγν κε ην άζξνηζκα ηνπ κήθνπο ησλ θάησ πιεπξώλ ησλ θξεαηίσλ 

απμεκέλν θαηά 0,20 κ. 

Σν ζύζηεκα ζα ηνπνζεηείηαη ζε βάζνο 0,60 κ. θάησ από ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ θαη ζα είλαη παξάιιειν ηεο ξπκνηνκηθήο ή Οηθνδνκηθήο Γξακκήο. 

 

2.4 Σνπνζέηεζε βάλλαο ζπλέλσζεο θαη δηάηξεζε ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο. 

 

α. Αγσγόο Φ32 

 

Σνπνζεηείηαη δσζηήξα κε δηάκεηξν νπήο 1΄΄ (όρη ¾”). ε αγσγνύο ραιύβδηλνπο, 

ρπηνζηδεξνύο θαη ακηαληνηζηκέληνπ ηνπνζεηείηαη δσζηήξα ρπηνζηδεξή κε αλνμείδσην 

εληαηήξα. ε αγσγνύο από PVC, ηνπνζεηείηαη εηδηθή δσζηήξα θαηάιιειε γηα PVC, 

θαζνιηθήο επαθήο, θαξδηά, κε ειαζηηθό πεξηκεηξηθό παξέκβπζκα ελώ ζε αγσγνύο 

δηαλνκήο από ΡΕ, ηνπνζεηείηαη ζέια νιηθήο επαθήο κε ηε κέζνδν ηεο απηνγελνύο 
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ζπγθόιιεζεο. Η ζέια ή ε δσζηήξα αλεμάξηεηα πιηθνύ αγσγνύ ηνπνζέηεζεο, πξέπεη 

λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 1΄΄. 

Σνπνζεηείηαη ζθαηξηθή βάλλα δηακέηξνπ 1΄΄ ε νπνία από ηε κία έρεη ζπείξσκα 

αξζεληθό 1΄΄ γηα λα βηδώλεη απεπζείαο πάλσ ζηε δσζηήξα θαη από ηελ άιιε έρεη 

εηδηθό ξαθόξ γηα ηε ζύλδεζε αγσγνύ από ΡΕ Φ32. 

Η δηάηξεζε γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε δηάκεηξν νπήο Φ24. Η δηαηξεηηθή κεραλή 

πξνζαξκόδεηαη επί ηνπ ζθαηξηθνύ θξνπλνύ ζπλέλσζεο αθνύ πξώηα έρεη αθαηξεζεί 

πξνζσξηλά ε δηάηαμε ηνπ ξαθόξ γηα ηε ζύλδεζε κε ηνλ αγσγό από ΡΕ Φ32.  

 

β. Αγσγόο Φ63 

 

Σνπνζεηείηαη δσζηήξα (θαη όρη ηαπ) κε δηάκεηξν νπήο 2΄΄. ε αγσγνύο ραιύβδηλνπο, 

ρπηνζηδεξνύο θαη ακηαληνηζηκέληνπ ηνπνζεηείηαη δσζηήξα ρπηνζηδεξή κε δηπιό 

αλνμείδσην εληαηήξα. ε αγσγνύο από PVC, ηνπνζεηείηαη εηδηθή δσζηήξα θαηάιιειε 

γηα PVC, θαζνιηθήο επαθήο, θαξδηά, κε ειαζηηθό πεξηκεηξηθό παξέκβπζκα ελώ ζε 

αγσγνύο δηαλνκήο από ΡΕ, ηνπνζεηείηαη ζέια νιηθήο επαθήο κε ηε κέζνδν ηεο 

απηνγελνύο ζπγθόιιεζεο. Η ζέια ή ε δσζηήξα αλεμάξηεηα ηνπ πιηθνύ αγσγνύ 

ηνπνζέηεζεο, πξέπεη λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 2΄΄. 

Σνπνζεηείηαη ζθαηξηθή βάλλα νιηθήο νπήο 2΄΄. Η βάλλα απηή γηα ηε ζύλδεζή ηεο κε ηε 

δσζηήξα ή ζέια κπνξεί είηε λα δηαζέηεη αξζεληθό ζπείξσκα 2΄΄ γηα λα βηδώλεη 

απεπζείαο πάλσ ζ’ απηήλ είηε λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 2΄΄ γηα λα βηδώλεη κέζσ 

καζηνύ ζηε δσζηήξα. Από ηελ άιιε πξέπεη λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 2΄΄ έηζη 

ώζηε ε ζύλδεζε κε ηνλ αγσγό Φ63 λα γίλεη κέζσ ελόο ξαθόξ Φ63x2΄΄. 

Η δηάηξεζε γίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε δηάκεηξν νπήο Φ42 κέζσ πνηεξηνύ ή θαξνηηέξαο. 

 

2.5 Σνπνζέηεζε αγσγνύ πδξνιεςίαο, βάλλαο θαηάιεμεο, πνιιαπινύ/θνιιεθηέξ 

 

α. Αγσγόο Φ32 

 

Σνπνζεηείηαη αγσγόο από πνιπαηζπιέλην κεζαίαο ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο 

MRS80, πάρνπο ηνηρώκαηνο 2,9 ριζ (SDR11). 

Ο αγσγόο ζα είλαη επελδεδπκέλνο από θύιιν αινπκηλίνπ γηα ηελ πξνζηαζία από 

πδξνγνλάλζξαθεο θαη εμσηεξηθά από ιεπηό θύιιν πνιπαηζπιελίνπ. 

ηνλ αγσγό απνθεύγεηαη λα ππάξρνπλ άιιεο ζπλδέζεηο εθηόο ηεο αξρήο θαη ηνπ 

ηέινπο. ηελ αξρή ζπλδέεηαη ζην ξαθόξ ηνπ θξνπλνύ ζπλέλσζεο ελώ ζην ηέινο 

ηνπνζεηείηαη ζθαηξηθή βάλλα ίδηα κε ηνλ θξνπλό ζπλέλσζεο θαη θαηαιήγεη ζε 

αξζεληθό ζπείξσκα 1΄΄. Γηα ηελ απνθπγή παξακόξθσζεο θαη κείσζεο ηεο εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ ηνπ αγσγνύ από ΡΕ, θαηά ηε ζύζθημή ηνπ ζην ξαθόξ, ηνπνζεηείηαη 

εζσηεξηθά ζηνλ αγσγό Φ32 θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο (ζύλδεζε επί ηεο δσζηήξνο θαη 

επί ηεο βάλλαο θαηάιεμεο), θνληό ιεπηό ζσιελάθη από νξείραιθν ή inox εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ Φ25 ριζ. κε δηαηεηακέλα ρείιε ζην έλα άθξν ηνπ ώζηε λα παξακέλεη ζην 

άθξν ηνπ ζσιήλα Φ32. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν αγσγόο Φ32 θαηαιήγεη ζην ρώξν ησλ θξεαηίσλ ζε ζθαηξηθή 

βάλλα 1΄΄. ην άθξν ηεο ε βάλλα θέξεη ζπείξσκα αξζεληθό 1΄΄. ηε βάλλα απηή 

ηνπνζεηείηαη βαλλνθξεάηην θαη θνκκάηη θαηαθόξπθνπ αγσγνύ από PVC Φ160, έηζη 

ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν ρεηξηζκόο ηεο βάλλαο από ηελ επηθάλεηα. 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 
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Άζρεηα από ην αλ δεηνύληαη κία ή ηξεηο λέεο παξνρέο, ηνπνζεηείηαη «πνιιαπιό» 

ηεζζάξσλ παξνρώλ (ε νξνινγία «πνιιαπιό» ζα ρξεζηκνπνηείηαη από δσ θαη πέξα αληί 

ηνπ «θνιιεθηέξ» γηα απηή ηελ πεξίπησζε). 

 

 
 

Σν πνιιαπιό απηό θαηαζθεπάδεηαη από αγσγό πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ63, 

πςειήο ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο MRS100 θαη πάρνπο ηνηρώκαηνο 7 ριζ. (SDR9). 

Έρεη δε αλακνλέο όπσο θαη ζην πθηζηάκελν ζε ρξήζε θνιιεθηέξ, αλά 20 εθ., κε 

ελζσκαησκέλεο κνύθεο ησλ ¾΄΄. ηα δύν ηνπ άθξα θέξεη πώκαηα Φ63. 

Σν πνιιαπιό ηξνθνδνηείηαη κέζσ άιιεο ελζσκαησκέλεο κνύθαο 1΄΄ ζην αξηζηεξό 

άθξν ηνπ, όπνπ θαη ζπλδέεηαη απεπζείαο ε βάλλα θαηάιεμεο ηνπ αγσγνύ Φ32. Η 

ελζσκαησκέλε κνύθα 1΄΄ είλαη ζε νξηδόληηα ζέζε θαη ζε γσλία 90
ν
 σο πξνο ηελ 

θαηαθόξπθε ζπζηνηρία ησλ 4 ελζσκαησκέλσλ κνπθώλ δηαηνκήο ¾΄΄. Σν πνιιαπιό 

ηνπνζεηείηαη πάληνηε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά από ηνλ αγσγό δηαλνκήο θνηηώληαο 

ην αθίλεην. 

 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 
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β. Αγσγόο Φ63 

 

Σνπνζεηείηαη αγσγόο από πνιπαηζπιέλην κεζαίαο ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο 

MRS80, πάρνπο ηνηρώκαηνο 5,7 ριζ. (SDR11). 

ηελ αξρή ζπλδέεηαη ζηε βάλλα 2΄΄ κε ξαθόξ Φ63x2΄΄. Δηακέζνπ εηδηθήο 

νξεηράιθηλεο γσληάο Φ90 θαηαιήγεη ζην ζεκείν έλσζήο ηνπ κε ηε βάλλα Φ50 θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηνλ πνιιαπιό δηαλνκέα. Η ζύλδεζε ηνπ ΡΕ Φ63 κε ηε βάλλα Φ50 γίλεηαη 

κε εηδηθό ξαθόξ Φ63Υ2΄΄ πάλσ ζην νπνίν ελώλεηαη θιάληδα 2΄΄ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

ελώλεηαη κε ηε θιάληδα ηνπ δηαλνκέα Φ63. 

Η αλσηέξσ ζπλδεζκνινγία κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί εθόζνλ ν ρνξεγνύκελνο από 

ηελ ΕΤΔΑΠ πνιιαπιόο δηαλνκέαο θαηαιήγεη ζε ελζσκαησκέλε γσληά Φ63. ηελ 

πξίπησζε απηή ηνπνζεηείηαη ε βάλλα Φ50 κε δύν ελζσκαησκέλα ξαθόξ Φ63Υ2΄΄ 

πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ρσλεπηόο ν αγσγόο ΡΕ Φ63 ηόζν από ηελ πιεπξά ηνπ 

δηαλνκέα όζν θαη από ηελ πιεπξά ηνπ αγσγνύ Φ63 πνπ ελώλεηαη κε ηε ζέιια. 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν αγσγόο Φ63 θαηαιήγεη ζε θιάληδα 2΄΄, όπνπ ζα ζπλδεζεί 

βάλλα ζύξηνπ, ειαζηηθήο έκθξαμεο 2΄΄. ηε βάλλα απηή ηνπνζεηείηαη βαλλνθξεάηην 

θαη θνκκάηη θαηαθόξπθνπ αγσγνύ από PVC Φ160, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν 

ρεηξηζκόο ηεο βάλλαο από ηελ επηθάλεηα. 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

8 

 
 

Επί ηεο θιαληδσηήο βάλλαο ζηελ νπνία έρεη θαηαιήμεη ν αγσγόο Φ63, ηνπνζεηείηαη 

θνιιεθηέξ λένπ ηύπνπ (ΝΣ) από αγσγό πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ63, πςειήο 

ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο MRS100, πάρνπο ηνηρώκαηνο 7 ριζ. (SDR9). Σν λέν 

ηύπνπ θνιιεθηέξ έρεη αλακνλέο όπσο θαη ζην πθηζηάκελν ζε ρξήζε θνιιεθηέξ, αλά 

20 εθ., κε ελζσκαησκέλεο κνύθεο ησλ ¾΄΄. ην έλα ηνπ άθξν θέξεη θιάληδα 2΄΄ 

πξνζαξκνζκέλε ζε εηδηθό ηεκάρην ιαηκνύ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε απηνγελή ζπγθόιιεζε 

έηζη ώζηε λα ελσζεί κε ηε θιαληδηή βάλλα ζύξηνπ 2΄΄. ην άιιν άθξν ππάξρεη πώκα 

Φ63 ην νπνίν θαη απηό έρεη ζπλδεζεί κε απηνγελή ζπγθόιιεζε. Σν λένπ ηύπνπ 

θνιιεθηέξ ηνπνζεηείηαη πάληνηε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά από ηνλ αγσγό δηαλνκήο 

θνηηώληαο ην αθίλεην. 

Ελδηάκεζα ην ζύζηεκα λένπ ηύπνπ θέξεη ελζσκαησκέλεο κνύθεο ¾΄΄ ζε απόζηαζε 20 

εθ. ε κία από ηελ άιιε θαη ζε δπγό αξηζκό πνπ είλαη κεγαιύηεξνο θαηά κία ή θαηά δύν 

παξνρέο από ηνλ αξηζκό ησλ αηηνύκελσλ παξνρώλ. 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 
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γ) Αλακνλέο γηα εμππεξέηεζε κειινληηθώλ παξνρώλ 

 

 Σνπνζέηεζε κίαο λέαο παξνρήο 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηνπνζεηείηαη αγσγόο Φ32 θαη πνιιαπιό 4 παξνρώλ. Επίζεο 

ηνπνζεηείηαη έλα θξεάηην κεηξεηή ΝΣ πνπ πεξηιακβάλεη έλα πδξόκεηξν. ηηο ππόινηπεο 

ηξεηο αλακνλέο ηνπνζεηείηαη αξζεληθή ηάπα ¾΄΄. Είλαη πξνθαλέο όηη όηαλ ζην κέιινλ 

δεηεζεί ε ζύλδεζε ηεο 2
εο

, 3
εο

 ή θαη ηεο 4
εο

 παξνρήο, ζα πξέπεη λα γίλεη εθζθαθή γηα 

ηελ απνθάιπςή ηνπο, ζα ηνπνζεηεζνύλ δε νη αγσγνί ζύλδεζεο δηαηνκήο ¾΄΄ θαη ην 

θξεάηην κεηξεηή. 

 

 Σνπνζέηεζε δύν λέσλ παξνρώλ 

ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ε ζύλδεζε ησλ δύν λέσλ αηηνύκελσλ παξνρώλ (έλα 

θξεάηην ΝΣ) ελώ ζηηο ππόινηπεο δύν αλακνλέο ηνπνζεηείηαη αξζεληθή ηάπα ¾΄΄ 

(απνθεύγεηαη ε ηνπνζέηεζε δεύηεξνπ θξεαηίνπ ρσξίο ηελ ύπαξμε έζησ ελόο 

πδξνκέηξνπ). 

 

 Σνπνζέηεζε 3 λέσλ παξνρώλ 

Γίλεηαη θαλνληθά ε ζύλδεζε ησλ 3 λέσλ παξνρώλ ελώ ζηελ ππνιεηπόκελε κία αλακνλή 

ηνπνζεηείηαη αξζεληθή ηάπα ¾΄΄. 

 

 Σνπνζέηεζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 3 παξνρώλ 

Γεληθά όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ζην θνιιεθηέξ λένπ ηύπνπ πξνβιέπεηαη αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκό ησλ αηηνύκελσλ παξνρώλ κία ή θαη δύν αλακνλέο (κνλόο ή δπγόο αξηζκόο 

παξνρώλ). Έηζη: 

- γηα κνλό αξηζκό αηηνύκελσλ παξνρώλ, ε κία αλακνλή ζπλδέεηαη κε ηελ 

ειεύζεξε αλακνλή ηνπ θξεαηίνπ κεηξεηή ΝΣ. 

- γηα δπγό αξηζκό αηηνύκελσλ παξνρώλ, νη δύν αλακνλέο παξακέλνπλ 

ηαπσκέλεο κε αξζεληθή ηάπα ¾΄΄ ζην έδαθνο. 

 

2.6 Σνπνζέηεζε θξεαηίνπ πδξνκεηξεηνύ θαη ζύλδεζε κε πνιιαπιό/θνιιεθηέξ 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

10 

Αλάινγα κε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό ησλ παξνρώλ, ηνπνζεηείηαη ν αλαγθαίνο αξηζκόο 

θξεαηίσλ κεηξεηώλ λένπ ηύπνπ (ΝΣ). Σα θξεάηηα απηά ηνπνζεηνύληαη πάληα 

εκπεξηέρνληαο ηνλ θξνπλό εηζαγσγήο (δηαθνπήο) πνπ θέξεη ηειενπηηθή δηάηαμε, ην 

πδξόκεηξν θαη ηνλ θξνπλό εμαγσγήο (πξνο ηνλ πειάηε) ν νπνίνο έρεη ελζσκαησκέλε 

κία βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. 

Η νξηδόληηα απόζηαζε ηνπ ελόο θξεαηίνπ από ην άιιν ζα είλαη 5 ρηιηνζηά ώζηε λα κελ 

ρξεηάδεηαη ελδηάκεζε ηζηκεληνθνλία (κόλν άκκνο), ώζηε εάλ ρξεηαζηεί λ’αθαηξεζεί 

θάπνην θξεάηην λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα όκνξά ηνπ. 

Επίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ ζε όηη 

αθνξά ηηο θιίζεηο απηώλ. Οη θιίζεηο ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηελ θιίζε ηεο 

νδνύ θαη ηελ θιίζε ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα λα είλαη δπλαηή ε απνξξνή ησλ νκβξίσλ 

πδάησλ. Σν πςόκεηξν ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη απόιπηα κε ην νξηζηηθό 

πςόκεηξν ηνπ πεδνδξνκίνπ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαη λα κελ εκθαλίδνπλ 

θαθνηερλία. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ ηα θξεάηηα πξέπεη λα είλαη παξάιιεια ηεο 

νηθνδνκηθήο ή ξπκνηνκηθήο γξακκήο. 

Σα θξεάηηα ζα έρνπλ πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο εμαηξεηηθά πςειήο αληνρήο ηνπιάρηζηνλ 

C35/45 (B 450) ηλνπιηζκέλν θαη αληίζηνηρα πξνβιεπόκελε αληνρή ζε ζπλερέο ζηαηηθό 

θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 14 ηόλλνπο. Η έδξαζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη επί κεηαιιηθνύ 

πιαηζίνπ ηνπ ζα ρνξεγεί ε ΕΤΔΑΠ, αθνύ εγεζεί ζθπξνδέηεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ 

πιαηζίνπ. 

Η ηειεζθνπηθή δηάηαμε ηνπ θξνπλνύ δηαθνπήο εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα εμάξκσζεο 

γηα ηελ αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκέηξνπ. Ο θξνπλόο δηαθνπήο έρεη 

δηακόξθσζε θεθαιήο ηέηνηα (νξζνγώλην 10Υ30 ριζ.) ώζηε λα κπνξεί λα αζθαιίδεη 

ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ηε δηάηαμε ηύπνπ «Π». 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξνρήο θαη ρσξίο άιιε δηαδηθαζία θαη αθνύ έρεη 

ηνπνζεηεζεί θαη ην πδξόκεηξν, ε παξνρή ελεξγνπνηείηαη. 

Η ζύλδεζε ησλ παξνρώλ ηνπ πνιιαπινύ ή ηνπ θνιιεθηέξ ΝΣ κε ην θξεάηην 

πδξνκεηξεηώλ ΝΣ, πξνηείλεηαη λα γίλεηαη κε κηθξνύ κήθνπο εύθακπηνπ ζσιήλα από 

30-50 εθ. (από ραιθνζσιήλα ή αλνμείδσην ράιπβα), κνξθήο «Γ» θαη δηαηνκήο 5/8". 

Ο αγσγόο «Γ» ζπλδέεη ην θξεάηην πδξνκεηξεηώλ πνπ βξίζθεηαη ζην πεδνδξόκην κε 

ππόγεην θνιιεθηέξ εληόο ηνπ εδάθνπο. 

Σόζν ην θξεάηην όζν θαη ην θνιιεθηέξ θέξνπλ αλακνλή ζειπθνύ ζπεηξώκαηνο 3/4". Η 

αλακνλή ηνπ θξεαηίνπ είλαη ζε νξηδόληηα ζέζε, ε δε αλακνλή ηνπ θνιιεθηέξ είλαη 

θαηαθόξπθε. Οη άμνλεο ησλ δύν αλακνλώλ βξίζθνληαη πεξίπνπ ζην ίδην θαηαθόξπθν 

επίπεδν. Η αλακνλή ηνπ θξεαηίνπ βξίζθεηαη ζε ζηάζκε πεξίπνπ –20 εθ. από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ ελώ ε αλακνλή ηνπ θνιιεθηέξ ζε 

ζηάζκε –60 εθ. 

 

Η ζύλδεζε γίλεηαη κε ζσιήλα δηαηνκήο 5/8" ή κε εζσηεξηθή 

δηάκεηξν 16 ριο. 

Χο πιηθό ζα ρξεζηκνπνηεζεί αλνπηεκέλνο καιαθόο ραιθόο ή 

εύθακπηνο αλνμείδσηνο ράιπβαο. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο 

αλνμείδσηνπ ράιπβα απνθιείεηαη πιηθό αλνμείδσηνπ 

πιέγκαηνο ιόγσ θηλδύλνπ νμείδσζεο. 

ηα δύν άθξα ν αγσγόο «Γ» θαηαιήγεη ζε αξζεληθό ζπείξσκα 

3/4". Σν πιηθό ηνπ ζπεηξώκαηνο κπνξεί λα είλαη νξείραιθνο ή 

αλνμείδσηνο ράιπβαο. Καη νη δύν ζπλδέζεηο ζα είλαη 

εμαξκόζηκεο κε δηάηαμε ξαθόξ. 
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Η θαηάιεμε ηνπ ζσιήλα «Γ» ζε ζπείξσκα ζα είλαη γηα ην ραιθνζσιήλα κέζσ δηάηαμεο 

ζύζθημεο εμσηεξηθνύ δαθηπιίνπ ν νπνίνο ζα ζπλζιίβεη πεξηκεηξηθά θαη εμσηεξηθά ηνλ 

αγσγό. Απνδεθηή επίζεο είλαη ε ιύζε ζύζθηγμεο εθηνλσκέλσλ ρεηιέσλ ηνπ 

ραιθνζσιήλα εληόο θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ θσληθώλ ππνδνρώλ ζπλδέζκνπ. Γηα δε 

ηνλ αγσγό από αλνμείδσην ράιπβα ζα ππάξρεη δηακόξθσζε ρείινπο ή θαη ζπγθόιιεζε. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα εμαζθαιίδεηαη ε εμάξκσζε κε ινγηθή ξαθόξ. 

Λόγσ ησλ δεζκεύζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ακεηαθίλεζε ζέζε ηεο 

ελζσκαησκέλεο κνύθαο ζην πνιιαπιό θαη ζην θνιιεθηέξ ΝΣ, θαζώο θαη ηεο 

ελζσκαησκέλεο κνύθαο ζην λέν ηύπν θξεαηίνπ κεηξεηή, απαηηείηαη απμεκέλε 

επθακςία ηνπ ζσιήλα απηνύ. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ή ηνπ θξεαηίνπ ή 

ηνπ πνιιαπινύ/θνιιεθηέξ ΝΣ, απαηηείηαη ζύλδεζε ηύπνπ ξαθόξ θαη ζηα δύν άθξα. 

Επί ησλ ελζσκαησκέλσλ κνπθώλ ηνπ πνιιαπινύ/θνιιεθηέξ ΝΣ, δελ ηνπνζεηνύληαη 

θξνπλνί ζπλέλσζεο. 

΄Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν ζσιήλαο «Γ» ζα είλαη είηε από αλαπηεκέλν καιαθό 

ραιθό εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 18 ριο. θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 16 ριζ. (πάρνο 

ηνηρώκαηνο 1 ριζ.) είηε από αλνμείδσην ράιπβα. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζσιήλαο από αλνμείδσην ράιπβα, απηόο ζα πξέπεη λα έρεη ηέηνην πάρνο 

(ειάρηζηε εζσηεξηθή δηάκεηξνο 16 ριζ.) έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πίεζε 

ιεηηνπξγίαο 16 αηκνζθαηξώλ κε ζπληειεζηή αζθάιεηαο 2, ζπλππνινγηδνκέλεο θαη ηεο 

ελδερόκελεο απνκείσζεο ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο ζε 50 ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη ζε 

ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο εληόο ηνπ εδάθνπο. 

Καη γηα ηηο δύν όκσο πεξηπηώζεηο πιηθώλ, είλαη απαηηεηή ε κέγηζηε δπλαηή επθακςία. 

΄Εηζη, γηα κελ ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ραιθνύ, απηόο πξέπεη λα είλαη καιαθόο θαη 

αλνπηεκέλνο, γηα δε ηελ πεξίπησζε ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα, ε ηερλνινγία θαηαζθεπήο 

ηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αληίζηνηρε επθακςία κε απηή ηνπ ραιθνζσιήλα. 

 

2.7 ΄Ειεγρνο ζηεγαλόηεηαο 

 

Πξηλ από ηελ εθηέιεζε ησλ νξπγκάησλ  ζα ειέγρεηαη ε ζηεγαλόηεηα ησλ ζπλδέζεσλ 

ηεο λέαο; παξνρήο ν έιεγρνο ζα γίλεηαη αθνύ πξνεγνπκέλσο αλνίμνπκε ηελ ηειεπηαία 

παξνρή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εγθηβσηηζκέλνπ αέξνο θαη κεηά από 

ηελ πιήξε επαλαθνξά πδξνδόηεζεο ηεο πεξηνρήο θαη εθ’όζνλ ην δίθηπν δηαλνκώλ 

απνθηήζεη ηελ θαλνληθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

 

2.8. Επηρώζεηο – Επαλαθνξέο 

 

Οη επηρώζεηο ησλ νξπγκάησλ θαζώο θαη ε επαλαθνξά ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο, 

 

 

Παράρτημα «Α» 

 

 ε πεξίπησζε πνπ γηα αθίλεην ην νπνίν ήδε πδξνδνηείηαη απαηηείηαη κία πξόζζεηε 

παξνρή ή πνιιέο πξόζζεηεο παξνρέο αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ πθηζηακέλσλ θαη ησλ 

αηηνπκέλσλ παξνρώλ, δηαθξίλνληαη νη θάησζη πεξηπηώζεηο. 
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Α.1. αλ πθίζηαηαη κία παξνρή θαη ν πθηζηάκελνο αγσγόο ζύλδεζεο είλαη ραιθνζσιήλαο 

δηαηνκήο ¾" ή 1". 

Α.1.1. αλ δεηείηαη κία επηπιένλ παξνρή: α) ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ32, θαη 

πνιιαπιόο δηαλνκέαο, γίλεηαη ζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πδξνκεηξεηή ζην λέν 

πνιιαπιό θαη θαηαξγείηαη ν πθηζηάκελνο ραιθνζσιήλαο από ην θξνπλό 

ζπλέλσζεο, ή β) ηνπνζεηείηαη «Φ» ζηνλ ήδε ππάξρνληα ραιθνζσιήλα αθόκα 

θαη αλ είλαη 3/4". 

Α.1.2. αλ δεηνύληαη δύν παξνρέο, ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ32, θαη πνιιαπιόο 

δηαλνκέαο, γίλεηαη ζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πδξνκεηξεηή ζην λέν πνιιαπιό 

θαη θαηαξγείηαη ν πθηζηάκελνο ραιθνζσιήλαο από ηνλ θξνπλό ζπλέλσζεο. 

Α.1.3. αλ δεηνύληαη παξαπάλσ από 2 παξνρέο, ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ63 θαη 

πνιιαπιόο δηαλνκέαο, γίλεηαη ζύλδεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πδξνκεηξεηή ζην λέν 

πνιιαπιό θαη θαηαξγείηαη ν πθηζηάκελνο ραιθνζσιήλαο από ηνλ θξνπλό 

ζπλέλσζεο. 

 

αλ πθίζηαληαη δύν παξνρέο: 

 

Α.2.1. αλ νη δύν παξνρέο πδξνδνηνύληαη από αλεμάξηεηεο ραιθνζσιήλεο, ηόηε: 

Α.2.1.1. αλ δεηείηαη κία επηπιένλ παξνρή ηζρύεη: α) ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ32 

θαη πνιιαπιόο δηαλνκέαο γίλεηαη ζύλδεζε ησλ πθηζηακέλσλ πδξνκεηξεηώλ 

ζην λέν πνιιαπιό θαη θαηαξγνύληαη νη πθηζηάκελνη ραιθνζσιήλεο από ηνλ 

θξνπλό ζπλέλσζεο, ή β) ηνπνζεηείηαη «Φ» ζηνλ έλα από ηνπο πθηζηάκελνπο 

ραιθνζσιήλεο. 

Α.2.1.2. αλ δεηνύληαη δύν παξνρέο ηζρύεη: α) ηνπνζεηείηαη λένο αγσγόο ΡΕ Φ63 θαη 

πνιιαπιόο δηαλνκέαο γίλεηαη ζύλδεζε ησλ πθηζηακέλσλ πδξνκεηξεηώλ ζην 

λέν πνιιαπιό θαη θαηαξγνύληαη νη πθηζηάκελνη ραιθνζσιήλεο από ηνλ θξνπλό 

ζπλέλσζεο ή β) ηνπνζεηείηαη από έλα “Φ” ζε θάζε πθηζηάκελν ραιθνζσιήλα. 

Α.2.1.3. αλ δεηνύληαη πεξηζζόηεξεο ησλ δύν παξνρώλ, γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ δύν 

πθηζηακέλσλ ραιθνζσιήλσλ κε έλαλ αγσγό από ΡΕ δηακέηξνπ Φ63. Οη Δε 

πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο αθπξώλνληαη από ηνλ θξνπλό ζπλέλσζεο. 

 

Α.2.2. αλ νη δύν παξνρέο πδξνδνηνύληαη από ηνλ ίδην ραιθνζσιήλα. 

 

Α.2.2.1. αλ δεηείηαη κόλν κία παξνρή, γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο κε 

αγσγό από ΡΕ δηαηνκήο Φ32. Η πθηζηάκελε ζύλδεζε αθπξώλεηαη από ηνλ 

θξνπλό ζπλέλσζεο. 

Α.2.2.2. αλ δεηνύληαη από δύν θαη πάλσ παξνρέο, ηόηε ηνπνζεηείηαη αγσγόο ΡΕ 

δηαηνκήο Φ63. Η πθηζηάκελε ζύλδεζε αθπξώλεηαη από ηνλ θξνπλό 

ζπλέλσζεο. 

 

Α.3. αλ πθίζηαληαη 3 έσο θαη 8 παξνρέο (ρσξίο ζύζηεκα), αλεμάξηεηα ηνπ πθηζηακέλνπ 

αξηζκνύ ησλ ραιθνζσιήλσλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνύ ησλ παξνρώλ πνπ ζα 

δεηεζνύλ (όρη πεξηζζόηεξσλ ησλ 50), ηνπνζεηείηαη αγσγόο από ΡΕ Φ63. Οη 

πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο αθπξώλνληαη από ηνπο θξνπλνύο ζπλέλσζεο. 

 

 

Α.4. αλ πθίζηαηαη ζύζηεκα: 
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Α.4.1. αλ δεηείηαη κία πξόζζεηε παξνρή, εθόζνλ ππάξρεη αλακνλή ζην πθηζηάκελν 

ζύζηεκα, εμππεξεηείηαη από απηή. 

Α.4.2. αλ δεηνύληαη πεξηζζόηεξεο ηεο κία παξνρώλ: 

Α.4.2.1. αλ ην πθηζηάκελν ζύζηεκα έρεη ηνπνζεηεζεί εληόο ηεο ηειεπηαίαο 

10εηίαο, παξακέλεη σο έρεη θαη νη αηηνύκελεο παξνρέο ζπλδένληαη κε 

λέν αγσγό από ΡΕ Φ63 (όρη Φ32 αθόκα θαη αλ πξόθεηηαη λα ζπλδεζεί 

κία κόλν παξνρή). 

Α.4.2.2. αλ ην πθηζηάκελν ζύζηεκα είλαη παιαηόηεξν ηεο 10εηίαο, ηόηε γίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε απηνύ θαη ηνπ αγσγνύ ή αγσγώλ ζύλδεζεο κε λέν 

αγσγό από ΡΕ Φ63. Ο πθηζηάκελνο αγσγόο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηνκήο 

4" αθπξώλεηαη από ηε βάλλα Φ100 επί ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο ή από ηηο 

δσζηήξεο ησλ παξάιιεισλ ραιθνζσιήλσλ πδξνδόηεζεο. 

 

 ηηο επόκελεο ζειίδεο δίδνληαη ζε ζθαξηθήκαηα νη παξαπάλσ πεξηγξαθέληεο θαλόλεο 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

14 

 
 

 

 

 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

15 

 

 

 
 

 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

17 
 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

18 
 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

19 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

20 

 
 

 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

21 

 
 

 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

22 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

23 

 
 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

24 

 
 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

25 

 
 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

26 

 
 

 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_01_v0001_ΤΝΔΕΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.01 

27 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Γηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

230.02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ – ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΧΝ  

ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΝΤΦΧΔΧΝ – 

ΚΑΣΑΒΙΒΑΔΧΝ  ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΙ 

ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΧΝ ΚΡΟΤΝΧΝ  ΔΙΓΙΚΧΝ 

ΠΑΡΟΥΧΝ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία τελεσταίας τροποποίησης 
1 Ιανοσαρίοσ 2013 

 

 



Γηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_02_v0001_ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΧΝ  ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΝΤΦΧΔΧΝ ΚΑΣΑΒΙΒΑΔΧΝ  ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΠΑΡΟΥΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΧΝ ΚΡΟΤΝΧΝ  ΔΙΓΙΚΧΝ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.02 

2 

 

Ι. ΑΝΤΦΧΔΙ - ΚΑΣΑΒΙΒΑΔΙ 

 

            

Α. Πεξίπησζε αλύςσζεο 

 

 

Ια). ε πεξίπησζε πνπ ε παιαηά παξνρή είλαη πιαζηηθόο ζσιήλαο ή κνιπβδνζσιήλαο ή 

ζηδεξνζσιήλαο θαη ελώλεη ζε θεληξηθό αγσγό πνπ δηέξρεηαη από ηελ πιεπξά ηνπ αθηλήηνπ ή 

θαη απέλαληη, ηόηε ηνπνζεηείηαη εμ νινθιήξνπ λένο πνιιαπιόο δηαλνκέαο ΡΔ Φ 63 κε αξηζκό 

κνπθώλ αλάινγν κε ηηο πθηζηάκελεο παιαηέο  παξνρέο πνπ ρξεηάδνληαη αλύςσζε θαζώο θαη ν 

απαηηνύκελνο αξηζκόο θξεαηίσλ λένπ ηύπνπ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αληίζηνηρν 

ηηκνιόγην ηνπνζέηεζεο ησλ πνιιαπιώλ δηαλνκέσλ. 

Οη δηαζηάζεηο ηεο εθζθαθήο ζα είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θάηνςε θαη ηνκή 

ηνπνζέηεζεο ησλ πνιιαπιώλ δηαλνκέσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αληίζηνηρε ηερληθή 

πξνδηαγξαθή. 

Παξάιιεια κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ πνιιαπινύ δηαλνκέα γίλεηαη ππνρξεσηηθώο 

αθαίξεζε νιόθιεξεο ηεο παιαηάο πδξνπαξνρήο από ηνλ θξνπλό ζπλέλσζεο απηήο κε ην 

δίθηπν δηαλνκήο. 

 

Ιβ). Δάλ ε πξνο αλύςσζε παξνρή είλαη ραιθνζσιήλαο θαη ελώλεη ζε αγσγό πνπ δηέξρεηαη 

κπξνζηά ζην αθίλεην  ηόηε γίλεηαη εθζθαθή  ζηελ ζέζε ηνπ θξεαηίνπ ηνπ κεηξεηή θιείλεηαη 

ν θξνπλόο δηαθνπήο, απνζπλδέεηαη ν ραιθνζσιήλαο από απηόλ θαη γίλεηαη ε εξγαζία 

δηαθνπήο ηνπ λεξνύ ζην ραιθνζσιήλα κε πήμε ηνπ λεξνύ  κε ρξήζε θαηάιιεινπ ςπθηηθνύ . 

ηε ζπλέρεηα αθαηξείηαη ν δηαθόπηεο ηεο πθηζηάκελεο παξνρήο θαη δηακνξθώλνληαη 

θαηάιιεια ηα ρείιε ηεο παιηάο ραιθνζσιήλαο. Σνπνζεηείηαη λέν ηεκάρην ραιθνζσιήλα  

αθνύ δηακνξθσζνύλ θαηάιιεια ηα ρείιεα ησλ άθξσλ ηνπ ππόςε ηκήκαηνο κεηά ηνπ 

δηαθόπηνπ. Η έλσζε ηνπ παιηνύ θαη λένπ ραιθνζσιήλα γίλεηαη δηα ρξήζεσο εηδηθνύ 

ζπλδέζκνπ αλαιόγνπ δηακέηξνπ. 

        Σέινο ελώλεηαη ν απνζπλδεζείο κεηξεηήο θαη ηνπνζεηείηαη ην θξεάηην. 

         Δξγαζίεο επηρώζεσλ, επαλαθνξά πεδνδξνκίνπ θαη νδνζηξώκαηνο ζα εθηεινύληαη  κε 

ηνπο όξνπο ηεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο γηα ηελ αληίζηνηρν εξγαζία πνπ ζπλνδεύεη ηελ Δ..Τ. 

       ηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί όηη δελ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη 

κεηά από εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο αθνινπζείηαη ε πεξηγξαθόκελε ζηελ παξ. Ια. 

Γηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο λένπ θαηάιιεινπ πνιιαπινύ δηαλνκέα κεηά ησλ αληίζηνηρσλ 

θξεαηίσλ κε παξάιιειε αθαίξεζε ησλ παιαηώλ πθηζηάκελσλ ραιθνζσιήλσλ από ηνλ 

θξνπλό ζπλέλσζεο θαη κεηαθνξά ησλ πθηζηάκελσλ πδξνκεηξεηώλ πάλσ ζηνλ πνιιαπιό 

δηαλνκέα. 

 

Β. Πεξίπησζε θαηαβίβαζεο απιήο παξνρήο. 

 

Ι .     Γηα ηελ εξγαζία θαηαβίβαζεο απιήο παξνρήο  ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηηο πεξηπηώζεηο 

Ια, Ιβ αλπςώζεσλ παξνρήο, όπνπ αληί λα πξνζηίζεηαη ηεκάρην ραιθνζσιήλα, ζα αθαηξείηαη 

αληίζηνηρα. 

 

Γ. Πεξίπησζε αλύςσζεο θαη θαηαβίβαζεο ζπζηεκάησλ παξνρώλ. 

 

 Ι. Αλύςσζε ζπζηήκαηνο (α΄πεξίπησζε κε αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλνπ ζπζηήκαηνο) 
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α) Θα γίλεηαη εθζθαθή ζηε ζέζε ησλ θξεαηίσλ θαη ζηελ ζέζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ παξνρώλ. 

 

β) Θα γίλεηαη απνκόλσζε ηνπ λεξνύ από ηελ ππάξρνπζα δηθιείδα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

εθόζνλ ιόγσ θζνξάο ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα αληηθαζίζηαηαη. 

 

γ)  Θα αθαηξείηαη ην παιηό ζύζηεκα  θαη ζηε ζέζε  απηνύ ζα ηνπνζεηείηαη αληίζηνηρνο 

πνιιαπιόο δηαλνκέαο  ΡΔ Φ 63 κε ηελ θαηάιιειε ζπλδεζκνινγία ηνπνζέηεζεο ησλ 

πνιιαπιώλ δηαλνκέσλ από ηνλ αγσγό δηαλνκήο (ζέιια 2΄΄, ΡΔ Φ 63,  βάλλα Φ 50, πνιιαπιό 

ΡΔ Φ 63) όπσο απηόο έρεη πεξηγξαθεί (αλαιπηηθά) κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπνζέηεζεο ησλ 

πνιιαπιώλ δηαλνκέσλ. Μαδί ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη ηα αληίζηνηρα θξεάηηα λένπ ηύπνπ  θαη ζα 

γίλεη παξάιιειε κεηαθνξά ησλ πθηζηακέλσλ πδξνκεηξεηώλ πάλσ ζ’ απηά. ηελ πεξίπησζε 

απηή  ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε νη κεηξεηέο πνπ αθαηξέζεθαλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζηελ αθξηβή ζέζε όπσο ππήξραλ πξνεγνπκέλσο. 

       ηελ πεξίπησζε  πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε  θξεαηίνπ 

λένπ ηύπνπ ηνπνζεηείηαη ν πνιιαπιόο δηαλνκέαο Φ 63 θαη νη εύθακπηνη ζσιήλεο ηύπνπ Γ ( 

θιεμίκπι) αλάινγνπ κε ηελ πεξίζηαζε κήθνπο Από ηα θιεμίκπι αθαηξείηαη ε ζπζηνιή Φ1΄΄ 

Υ ¾΄΄ πνπ  ππάξρεη ζηελ άθξε θαη ζπλδέεηαη δηαθόπηεο νξεηράιθηλνο 1΄΄ Υ 1 1/2΄΄ ν νπνίνο 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλδέεηαη  κε ηνλ πθηζηάκελν πδξνκεηξεηή ρσξίο λα ελνριείηαη ε ηζνξξνπία 

ηεο εζσηεξηθήο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ κε ην κεηξεηή. Δπίζεο αληί γηα 

θιεμηκπι κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζσιήλαο από ΡΔ Φ 25 θαηάιιεινπ κήθνπο πνπ ζα θέξεη 

ζηα δπν άθξα ηνπ θαηάιιεια ξαθόξ πξνζαξκνγήο. 

 

δ) Αλ ε παιαηά βάλλα ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηνπνζεηεζεί κε Miller πάλσ ζηνλ αγσγό δηαλνκήο 

θαη βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ηόηε θιείλεηαη θαη ηαπώλεηαη κε εηδηθή ηπθιή θιάληδα. Αλ 

έρεη ηνπνζεηεζεί κε άιιν ηξόπν ή πξόθεηηαη γηα πεπαιαησκέλε ρπηή βάλλα ηόηε γίλεηαη 

απνκόλσζε ηνπ δηθηύνπ,  αθαηξείηαη ε βάλλα θαζώο επίζεο θαη  ην πηζαλό ραιύβδηλν 

εγθάξζην πνπ ππάξρεη Φ 3΄΄ ή Φ 4΄΄, αλ αγσγόο βξίζθεηαη ζηελ απέλαληη πιεπξά από ην 

αθίλεην πνπ αλπςώλνληαη νη παξνρέο θαη ζην ζεκείν έλσζεο ηνπ εγθάξζηνπ κε ηνλ αγσγό 

δηαλνκήο ηαπώλεηαη ν αγσγόο κε ηπθιή θιάληδα. 

 

(β΄ Πεξίπησζε ρσξίο αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλνπ ζπζηήκαηνο) 

 

    ε πεξίπησζε πνπ δελ ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο ην πθηζηάκελν ζύζηεκα, ηόηε αθνύ γίλεη ε 

εθζθαθή όπσο ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε Ια., αλπςώλνληαη νη πθηζηάκελνη πδξνκεηξεηέο 

σο εμήο: Αθαηξνύληαη νη παιαηνί ραιθνζσιήλεο πνπ ελώλνπλ ηηο κνύθεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ηνπο πδξνκεηξεηέο θαη ζηε ζέζε ηνπο πξνζαξκόδνληαη εύθακπηνη ζσιήλεο ηύπνπ Γ 

(θιεμηκπι ) ή ζσιήλαο ΡΔ Φ 25 αλάινγνπ κε ηελ πεξίζηαζε κήθνπο.  

Η πξνζαξκνγή ησλ λέσλ εύθακπησλ ζσιήλσλ αληί γηα ηνπο παιαηνύο ραιθνζσιήλεο 

κε ην ραιύβδηλν ζύζηεκα αιιά θαη ηνπο κεηξεηέο ζα γίλεηαη κε ρξήζε θαηάιιεισλ  ξαθόξ, 

δηαθόπησλ θ.ι.π. ζύκθσλα κε όζα πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξ. (γ) ησλ αλπςώζεσλ. Καη εδώ ζα 

δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ώζηε λα ηνπνζεηεζνύλ νη κεηξεηέο, ζηελ αθξηβή ηνπο ζέζε όπσο 

ππήξραλ πξνεγνπκέλσο. 

 

Γ.  Πεξίπησζε θαηαβηβάζεσο ζπζηήκαηνο. 

 

    ηελ πεξίπησζε απηή ζα ηζρύνπλ όιεο νη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλύςσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη αληί αλύςσζε ζα γίλεηαη θαηαβίβαζε. 



Γηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

230_02_v0001_ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΜΔΣΑΣΟΠΙΔΧΝ  ΠΑΡΟΥΧΝ ΑΝΤΦΧΔΧΝ ΚΑΣΑΒΙΒΑΔΧΝ  ΠΑΡΟΥΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΠΑΡΟΥΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΧΝ ΚΡΟΤΝΧΝ  ΔΙΓΙΚΧΝ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 230.02 

4 

 

 

ΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΠΑΡΟΥΔ – ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΔ ΠΑΡΟΥΔ – ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΙ 

ΚΡΟΤΝΟΙ. 

 

 

1. Δηδηθέο  παξνρέο. 

 

α)  Παξνρέο 1 ½΄΄ - 2΄΄  

 

       Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ εηδηθώλ παξνρώλ 1 ½ ΄΄ θαη 2΄΄ είλαη ίδηεο κε ηελ 

ηνπνζέηεζε κεγάινπ πνιιαπινύ δηαλνκέα ΡΔ Φ 63 κε απόζηαζε θξεαηίνπ – αγσγνύ δηαλνκή 

κηθξόηεξνπ ή κεγαιύηεξνπ ησλ 4,00κ. κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο βάλλαο Φ 50 επί ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. 

     Η  κεηέπεηηα πδξαπιηθή ζπλδεζκνινγία ΄΄θίιηξν, κεηξεηήο, εμαξκνηηθό, θιαπέ, βάλλα 

θαηαλαισηή΄΄ θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην ζθαξίθεκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ  παξνύζα ηερληθή 

πξνδηαγξαθή. 

      Γηα ηηο επαλαθνξέο πεδνδξνκίσλ θαη νδνζηξσκάησλ ηζρύνπλ νη όξνη ησλ αληίζηνηρσλ 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ Δ..Τ. 

     Οη παξνρέο 1 ½΄΄ θαη 2΄΄ ηνπνζεηνύληαη εληόο θξεαηίνπ εζσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ (1,30 Υ 

0,80 Υ 0,90) ώζηε λα είλαη πιήξσο επηζθέςηκεο, όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηηκνιόγην 

κειέηεο. 

 

β. Παξνρέο 3΄΄ - 4΄΄  

 

Η ζύλδεζε ησλ εηδηθώλ παξνρώλ 3΄΄ θαη 4΄΄ κε ηνπο αγσγνύο δηαλνκείο θαζώο θαη ε βάλλα 

ζύλδεζεο απηώλ κε ηνπο αγσγνύο δηαλνκείο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην 

αληίζηνηρν άξζξν θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ελώζεσλ ησλ αγσγώλ θαη ηεο ηνπνζέηεζεο 

ησλ βαλλώλ ειαζηηθήο έκθξαμεο. Η ππόινηπε πδξαπιηθή ζπλδεζκνινγία  θαζώο θαη ε 

αιιεινπρία ησλ πιηθώλ θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηα ζθαξηθήκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα 

ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

     Οη παξνρέο 3΄΄ θαη 4΄΄ ηνπνζεηνύληαη εληόο θξεαηίνπ εζσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ  (2,20 Υ 

0,80 Υ 0,90) ώζηε λα είλαη πιήξσο επηζθέςηκεο όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηηκνιόγην 

κειέηεο. 

     Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην θξεάηην πεξηθιείεηαη όιε ε πδξαπιηθή ζπλδεζκνινγία (βάλλα – 

κεηξεηήο – εμαξκνηηθό- θιαπέ - βάλλα θαηαλαισηή). 

  

 

2. Ππξνζβεζηηθέο παξνρέο – ππξνζβεζηηθνί θξνπλνί. 

 

α) Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθώλ παξνρώλ απαηηνύληαη νη ίδηεο εξγαζίεο πνπ γίλνληαη 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε παξνρήο 4΄΄ κε εμαίξεζε όηη δελ ηνπνζεηείηαη θίιηξν θαη θιαπέ 

αληεπηζηξνθήο. Σνπνζεηείηαη θαλνληθόο κεηξεηήο Φ 4΄΄ θαηάιιεινπ ηύπνπ ην δε θξεαηίνπ 

πνπ πεξηθιείεη ηελ όιε εγθαηάζηαζε γίλεηαη κηθξόηεξν από ην θξεάηην ηεο εηδηθήο παξνρήο  

4΄΄ κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο ( 1,30 Υ 0,80 Υ 0,90). 

 

β) Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ απαηηνύληαη επίζεο νη ίδηεο εξγαζίεο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε  παξνρήο Φ 4΄΄ κε εμαίξεζε όηη δελ ηνπνζεηνύληαη θίιηξα θαη 
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θιαπέ αληεπηζηξνθήο κεηά δε ηελ ηειεπηαία βάλλα ηνπνζεηείηαη ζπζηνιή Φ 100 Υ Φ 50 κε 

θιάληδα πάλσ ζην νπνίν ζπλδέεηαη ην ππξνζβεζηηθό πδξνζηόκην. Σνπνζεηείηαη κεηξεηήο 

Φ4΄΄ θαηάιιεινπ ηύπνπ ην δε θξεάηην πνπ πεξηθιείεη ηελ όιε εγθαηάζηαζε γίλεηαη κηθξόηεξν 

από ην θξεάηην ηεο εηδηθήο παξνρήο 4΄΄ κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο (1,30 Υ 0,80 Υ 0,90). 

Σν ππξνζβεζηηθό πδξνζηόκην πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έληερλα θαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

κελ εμέρεη ππεξβνιηθά από ηελ επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ αιιά κόλν ην θόθθηλν ηκήκα  

απηνύ. 

 Η ζπλδεζκνινγία ηεο ππξνζβεζηηθήο παξνρήο θαη ηνπ ππξνζβεζηηθνύ θξνπλνύ 

θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ζθαξηθήκαηα ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. 
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Α. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ 

 

 Απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο αθνξά ζηελ θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ. 

 

1. Γενικά 

 

 Απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 124 ηνπ 1993 κε ηίηιν 

“Κνξνλίδεο νρεηψλ θαη ζπξίδεο θξεαηίσλ επηζθέςεσο γηα πεξηνρέο πεδψλ θαη νρεκάησλ - 

απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, δνθηκή ηχπνπ, ζήκαλζε”, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

θαιπκκάησλ θξεαηίνπ κεηά ησλ πιαηζίσλ ηνπο ζην ΄Δξγν. 

 

 

2. Διδικά ηετνικά ταρακηηριζηικά 

 

 Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη ηεο θαηεγνξίαο D400 (γηα κέηξηα/ππθλή 

θπθινθνξία νρεκάησλ) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124  θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπο λα είλαη ρπηνζίδεξνο κε γξαθίηε, ζε ιέπηα ή ζθαηξνεηδή κνξθή. Σνλίδεηαη φηη φια ηα 

θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηά ηνπο πξέπεη λα έρνπλ θαζαξή θαη αλεμίηειε ζήκαλζε, ζε ζεκείν 

πνπ ζα θαίλεηαη θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, φηη ηεξνχλ ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124 θαη φηη 

είλαη θαηεγνξία D400. 

 Σν θάιπκκα/πιαίζην ζα είλαη ζηξνγγπιφ κε θαζαξφ άλνηγκα εμήληα (60) εθαηνζηψλ 

ηνπιάρηζηνλ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρέδηα ησλ θαιπκκάησλ πνπ πξνηείλεη λα 

ηνπνζεηήζεη ην έξγν, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. 

 Η επηθάλεηα έδξαζεο ησλ θαιπκκάησλ πάλσ ζηα πιαίζηά ηνπο πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα επίπεδε, ρσξίο λα ηαιαληεχεηαη ην θάιπκκα. 

 

 

 

3. Ποιόηηηα ηων σλικών 

 

 Γηα ηελ πνηφηεηα, παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθψλ ζα ηεξείηαη ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO/R 185 γηα ρπηνζίδεξν κε γξαθίηε ζε ιέπηα θαη ην ISO 1083 γηα ρπηνζίδεξν κε 

γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ε πξψηε 

χιε, δειαδή ν ρπηνζίδεξνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θαιπκκάησλ/πιαηζίσλ ηεξεί ην αληίζηνηρν δηεζλέο πξφηππν φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

   

 

 

 

4. ΄Δλεγτοι, δοκιμές, ποιοηική παραλαβή 

 

 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία φια 

ηα αλαθεξφκελα ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο πηζηνπνηεηηθά θαη επηπιένλ έλα 

πηζηνπνηεηηθφ φηη ηα θαιχκκαηα έρνπλ δνθηκαζηεί ζε Διιεληθφ Κξαηηθφ Δξγαζηήξην (π.ρ. 

Κ.Δ.Γ.Δ., Δ.Μ.Π., θ.ι.π.) φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124 θαη φηη αληέρνπλ ζε 
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θνξηίν δνθηκήο 400 ΚΝ γηα ηελ θαηεγνξία D400. Η Πξντζηακέλε Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα απαηηήζεη λέν δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ θαιπκκάησλ ζηηο αληνρέο πνπ θαζνξίδεη ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124 εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Κάζε δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 

ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ βαξαίλεη εμ’νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ ΄Δξγνπ. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θάζε θάιπκκα ζα ειέγρεηαη μερσξηζηά πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, 

θαη θάζε ειαηησκαηηθφ ηεκάρην ζα απνξξίπηεηαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, 

 Ρεηά ηνλίδεηαη φηη ε Πξντζηακέλε Αξρή δε ζα δερηεί ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ζην 

΄Δξγν πνπ δελ πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη δε ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά. 

 

 

Β. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ 

 

 Απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο αθνξά ζηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαιπκκάησλ ζηα θξεάηηα γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ηεο δηθιείδαο ειέγρνπ (βαλλνθξεάηην), 

 

 

1. Σετνικά ταρακηηριζηικά  

 

 Σν θάιπκκα/πιαίζην ηνπ θξεαηίνπ δηθιείδαο ζα έρνπλ δηαζηάζεηο θαη κνξθή φπσο 

νξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζθπξφδεκα ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζέιεη λα θάλεη 

αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ θαιπκκάησλ θαη ζπλαθψλ ηεκαρίσλ κε άιινπ ηχπνπ, πξέπεη 

λα θαηαζέζεη ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ θαιπκκάησλ/πιαηζίσλ πξνο αληηθαηάζηαζε, καδί κε 

αθξηβή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ, ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε γξαθίηε βαξέσο ηχπνπ, ζε ιέπηα ή 

ζθαηξνεηδή κνξθή. 

  

 

 

2. Ποιόηηηα ηοσ σλικού 

 

 Γηα ηελ πνηφηεηα, παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθψλ ζα ηεξείηαη ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO/R 185 γηα ρπηνζίδεξν κε γξαθίηε ζε ιέπηα θαη ην ISO 1093 γηα ρπηνζίδεξν κε 

γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ε πξψηε 

χιε δειαδή ν ρπηνζίδεξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρπηνζηδεξψλ 

βαζκίδσλ ηεξεί ην αληίζηνηρν δηεζλέο πξφηππν φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

  

 

 

3. ΄Δλεγτοι, δοκιμές, ποιοηική παραλαβή 

 

 Σν θάιπκκα/πιαίζην ηνπ θξεαηίνπ δηθιείδαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 2. Η Πξντζηακέλε Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη 

δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θάζε δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ 

δνθηκψλ βαξαίλεη εμ’νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ ΄Δξγνπ. 
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 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θάζε θάιπκκα ζα ειέγρεηαη μερσξηζηά πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ 

θαη θάζε ειαηησκαηηθφ ηεκάρην ζα απνξξίπηεηαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ρεηά ηνλίδεηαη φηη ε Πξντζηακέλε Αξρή δελ ζα δερζεί ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ζην 

έξγν πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηάιιεια 

πηζηνπνηεηηθά. 

 

 

 

Γ. ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΒΑΘΜΙΓΔ 

 

 Απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ. 

 

1. Γενικά 

 

 Η ρπηνζηδεξή βαζκίδα ζα έρεη δηαζηάζεηο θαη κνξθή φπσο νξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζέιεη λα θάλεη αληηθαηάζηαζε ησλ ρπηνζηδεξψλ 

βαζκίδσλ κε βαζκίδεο άιινπ ηχπνπ, πξέπεη λα θαηαζέζεη ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ βαζκίδσλ 

πξνο αληηθαηάζηαζε, καδί κε αθξηβή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

γηα έγθξηζε. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε γξαθίηε 

βαξένπ ηχπνπ ζε ιέπηα ή ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Η θάζε ρπηνζηδεξή βαζκίδα ζα έρεη βάξνο 7,0 θηιψλ πεξίπνπ. 

 

 

2. Ποιόηηηα ηοσ σλικού 

 

 Γηα ηελ πνηφηεηα, παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθψλ ζα ηεξείηαη ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO/R 185 γηα ρπηνζίδεξν κε γξαθίηε ζε ιέπηα θαη ην ISO 1083 γηα ρπηνζίδεξν κε 

γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ε πξψηε 

χιε, δειαδή ν ρπηνζίδεξνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρπηνζηδεξψλ 

βαζκίδσλ ηεξεί ην αληίζηνηρν δηεζλέο πξφηππν φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

 

 

3. Διδικά ταρακηηριζηικά ηοποθέηηζης 

 

 Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ πεζζνεηδψο αλά δηαζηήκαηα ησλ ηξηάληα 

(30) εθαηνζηψλ θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ, κε ηξφπν θαηάιιειν ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε αγθχξσζε ηεο θάζε βαζκίδαο ζην ηνηρείν θξεαηίνπ. 

 Η πξψηε βαζκίδα ζα ηνπνζεηεζεί ηξηάληα (30) εθαηνζηά θάησ απφ ηελ θνξπθή ηνπ 

ηνηρείνπ ηνπ θξεαηίνπ θαη ε απφζηαζε ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ δελ ζα μεπεξλά ηα ζαξάληα (40) εθαηνζηά. Η θάζε βαζκίδα ζα εμέρεη απφ ηνλ ηνίρν 

δψδεθα (12) εθαηνζηά πεξίπνπ. 

 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 
Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

235_01_v0001_ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ ΒΑΝΝΟΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΒΑΘΜΙΓΔ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 235.01 

 

5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 
Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

235_01_v0001_ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ ΒΑΝΝΟΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΒΑΘΜΙΓΔ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 235.01 

 

6 
 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 
Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

235_01_v0001_ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ ΒΑΝΝΟΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΒΑΘΜΙΓΔ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 235.01 

 

7 

 

 

 
 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 
Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

235_01_v0001_ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ ΒΑΝΝΟΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΒΑΘΜΙΓΔ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 235.01 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 
Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

235_01_v0001_ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ ΒΑΝΝΟΦΡΔΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΒΑΘΜΙΓΔ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 235.01 

 

9 

 

 

 

 
 

 

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

235.02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ 
ΚΑΛΤΜΜΕΝΟΤ ΦΡΕΑΣΙΟΤ ΔΙΚΛΕΙΔΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 
1 Ιαλνπαξίνπ 2013 

 
 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

   

 

235_02_v0001_ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΑΛΤΜΜΕΝΟΤ ΦΡΕΑΣΙΟΤ ΔΙΚΛΕΙΔΑ  

1 Ιανοςαπίος 2013  Σ.Π. 235.02 

2 

 
1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ εξγαζία εληνπηζκνύ ηνπ θξεαηίνπ 
δηθιείδαο ην νπνίν έρεη θαιπθζεί κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, θάλνληαο ρξήζε 
θαηάιιεινπ αληρλεπηή κεηάιισλ.  
 

2. Εργασία 
Η εξγαζία εληνπηζκνύ θαη απνθάιπςεο έρεη σο εμήο: 
α) Όηαλ ππάξρεη ην ζθαξίθεκα ηεο δηθιείδαο 

 Παξαιαβή από ηελ ΕΤΔΑΠ ηνπ ράξηε κε ην δίθηπν ύδξεπζεο ηεο πεξηνρήο 
(θιίκαθαο 1:5000), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ζθίηζνπ ηεο δηθιείδαο θαη κεηάβαζε επί 
ηόπνπ ηνπ  έξγνπ. 

 Μέηξεζε ζύκθσλα κε ηηο απνζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηαζθεπαζηηθό 
ζθίηζν γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο. Επαιήζεπζε ηεο ύπαξμεο 
θξεαηίνπ δηθιείδαο ζηε ζέζε πνπ ζεκεηώλεηαη ζην θαηαζθεπαζηηθό ζθίηζν, κε 
ρξήζε θαηάιιεινπ αληρλεπηή κεηάιισλ. Εθόζνλ δελ επηβεβαησζεί από ηνλ 
αληρλεπηή ε ύπαξμε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ε  έξεπλα 
ζα επεθηαζεί ζε επηθάλεηα κε αθηίλα κέρξη 1 κέηξν από ηε ζέζε πνπ 
ππνδεηθλύεηαη  ζην ζθίηζν. ε πεξίπησζε πνπ ν αληρλεπηήο δώζεη πεξηζζόηεξεο 
ηεο κηαο  ελδείμεηο, απηέο επηζεκαίλνληαη ζην νδόζηξσκα κε θαηάιιειν ρξώκα, 
γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ θξεαηίνπ ζην ζηάδην ησλ 
εθζθαθώλ.  Αλ ν αληρλεπηήο δελ δώζεη θακία έλδεημε, ηόηε ε έξεπλα ζα επεθηαζεί 
ζε επηθάλεηα κέρξη 2.5 κέηξα αθηηληθά από ηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζθίηζν, 
αθνινπζώληαο ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε πνπ ε δηθιείδα δελ 
εληνπηζζεί θαη πάιη, ζα γίλεηαη ζπλελλόεζε κε ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία, κε ηε 
ζύκθσλε γλώκε ηεο νπνίαο ζα ζπλερίδεηαη ε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο 
δηθιείδαο ζε κεγαιύηεξε έθηαζε κέρξη αθηίλαο 5,00 κ. . 

 Επηζήκαλζε ηεο ζέζεο πνπ ζα εληνπηζζεί ηειηθά ην θξεάηην ηεο δηθιείδαο κε 
θαηάιιειν ρξώκα. 

 Απνθάιπςε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο κε επηθαλεηαθή εθζθαθή βάζνπο έσο θαη 
30 εθαηνζηώλ. Σν βάζνο ηεο εθζθαθήο κπνξεί λα απμεζεί ζε κεγαιύηεξν ησλ 30 
εθαηνζηώλ από ηελ επηθάλεηα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηεπζύλνπζαο 
Τπεξεζίαο.  

 Εάλ δελ εληνπηζζεί ηειηθά νύηε ην θξεάηην νύηε ε δηθιείδα, πξνηείλεηαη από ηελ 
αλάδνρν εηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πύθλσζεο ησλ δηθιείδσλ ηνπ δηθηύνπ, 
λα ηνπνζεηεζεί, εθόζνλ απαηηείηαη, λέα δηθιείδα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

 
 
β) Όηαλ δελ ππάξρεη ην ζθαξίθεκα ηεο δηθιείδαο 
Η έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκό ζα γίλεη όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, κε ηε 
ρξήζε θαηάιιεινπ αληρλεπηή κεηάιισλ, ζε πεξηνρή κε αθηίλα κέρξη 5,00 κ από ηελ 
ζέζε πνπ εθηηκάηαη όηη βξίζθεηαη ε δηθιείδα. Γηα ηελ απνθάιπςε ηεο δηθιείδαο ζα  
γίλεη  επηθαλεηαθή εθζθαθή βάζνπο 30 εθαηνζηώλ ή θαη κεγαιύηεξνπ θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο κε ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 
Εάλ δελ εληνπηζζεί ηειηθά νύηε ην θξεάηην νύηε ε δηθιείδα, πξνηείλεηαη από ηελ 
αλάδνρν εηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πύθλσζεο ησλ δηθιείδσλ ηνπ δηθηύνπ, λα 
ηνπνζεηεζεί, εθόζνλ απαηηείηαη, λέα δηθιείδα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 
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Αθνινπζνύλ νη εξγαζίεο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο, ηνπ 
αθνπζηηθνύ ειέγρνπ δηαξξνώλ, θαζώο θαη όιεο νη άιιεο εξγαζίεο πνπ θξηζνύλ 
αλαγθαίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηθιείδαο. Εθόζνλ 
δελ απαηηνύληαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηθιείδαο 
θαη απηή ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, γίλεηαη απνηύπσζή ηεο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 
νδνζηξώκαηνο ή πεδνδξνκίνπ, κε επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα ηνπ κνξθή. ε θάζε 
πεξίπησζε, νη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  
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ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΕΑΣΙΟΤ ΔΙΑΣΑΤΡΩΗ 
ΟΔΩΝ Ή ΟΔΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

235.04 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΟΡΘΩΗ ΘΔΗ ΚΔΚΛΙΜΔΝΟΤ ΩΛΗΝΑ 
ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΓΙΚΛΔΙΓΑ ΚΑΙ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΟΤ ΚΑΠΔΛΟΤ ΥΔΙΡΙΜΟΤ 
ΣΗ ΓΙΚΛΔΙΓΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 
1 Θαλνπαξίνπ 2013 

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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1. Αντικείμενο 

 
Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ εξγαζία δηόξζσζεο ηεο ζέζεο 
θεθιηκέλνπ πξνζηαηεπηηθνύ ζσιήλα ρεηξηζηεξίνπ δηθιείδαο, ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ 
ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ θαη θαηάιιειεο ηνπνζέηεζεο λένπ ζηελ επηζπκεηή ζέζε. 
 

2. Δργασία 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζηαηεπηηθόο ζσιήλαο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο έρεη 
πάξεη θιίζε σο πξνο ηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ νδνζηξώκαηνο ή ηνπ πεδνδξνκίνπ, 
ή εθόζνλ ιείπεη ή δελ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν ην θαπέιν ηεο δηθιείδαο, θαζίζηαηαη 
αδύλαηνο ν ρεηξηζκόο ηεο δηθιείδαο θαη ηόηε απαηηείηαη επηδηόξζσζε ηεο ζέζεο ηνπ 
ζσιήλα, ή ηνπνζέηεζε ηνπ θαπέινπ ηεο.  
Η εξγαζία ηεο επηδηόξζσζεο, ή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηπρόλ θαηεζηξακκέλνπ ζσιήλα, 
είλαη ε ίδηα θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 

 Εθζθαθή κέρξη ην επίπεδν ηνπ ιαηκνύ ηεο δηθιείδαο 

 Ειεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο, αθνπζηηθό έιεγρν γηα 
εληνπηζκό δηαξξνώλ, θαζώο θαη εθηέιεζε όζσλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηθιείδαο. 

  Έιεγρνο θαη ζύζθημε ζαιακάζηξαο 

 Έιεγρνο θαη εμαζθάιηζε /ζηεξέσζε ηνπ θαπέινπ ηεο δηθιείδαο κε πιατλό 
κπνπιόλη, ή ηνπνζέηεζε λένπ εθόζνλ δελ ππάξρεη. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο (tag) πνπ έρεη ρνξεγεζεί από ηελ 
ΕΤΔΑΠ θαη θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνύ ηνπ 

 Δηόξζσζε ηεο ζέζεο ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ή 
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λέν ζσιήλα PVC Φ160, 6 atm θαηάιιεινπ κήθνπο. Ο 
πξνζηαηεπηηθόο ζσιήλαο ζα θνπεί θάζεηα, ζε απόζηαζε κέρξη ην κέζνλ ηνπ 
ύςνπο ηνπ βαλνθξεαηίνπ. 

 Επίρσζε θαη ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο κέρξη ην ύςνο απηό 

 Τςνκεηξηθή ηνπνζέηεζε βαλνθξεαηίνπ θαη νξηδνληίσζή ηνπ 

 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξώκαηνο, επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα 
ηνπο κνξθή. 

 Απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. 
 
Ο πξνζηαηεπηηθόο ζσιήλαο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο θαη ν δαθηύιηνο 
αλίρλεπζεο ζα ρνξεγνύληαη από ηελ ΕΤΔΑΠ θαη ε αλάδνρνο εηαηξεία  βαξύλεηαη κε 
ηελ παξαιαβή θαη κεηαθνξά ησλ πιηθώλ απηώλ από ηηο απνζήθεο ηεο ΕΤΔΑΠ, επί 
ηόπνπ ζην έξγν.  
 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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ΠΙΝΑΚΑ 2 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΔΠΔΜΒΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Α/Α 

ΜΟΝΑΔΘΚΟ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΟ 

ΑΡΘΘΜΟ 
ΔΘΚΛΕΘΔΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ 

ΦΡΕΑΣΘΟΤ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΔΘΟΡΘΩΗ 

ΚΕΚΛΘΜΕΝΟΤ 
ΩΛΗΝΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΚΑΠΕΛΟΤ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΟΡΘΖΟΝΣΘΟΓΡΑΦΘΚΗ 

ΣΑΚΣΟΠΟΘΗΗ 
ΦΡΕΑΣΘΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

 



Γιεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
 

235.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΤΦΧΖ Ζ ΚΑΣΑΒΗΒΑΖ Ζ 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ 

ΦΡΔΑΣΗΟΤ ΓΗΚΛΔΗΓΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 
1 Θαλνπαξίνπ 2013 

 
 



Γιεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλύςσζε, θαηαβίβαζε ή 
νξηδνληηνγξαθηθή ηαθηνπνίεζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο, γηα ηελ θαηάιιειε 
ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ επηζπκεηή ζέζε επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ή πεδνδξνκίνπ. 
 

2. Δργασία 
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 

 Εθζθαθή κέρξη ηε βάζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο 

 Αθαίξεζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο από ηνλ πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα ηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ ηεο. 

 Καζαξηζκόο ηνπ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ από πιηθά πνπ πηζαλόλ πέζνπλ θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ αλπςσθαηαβίβαζεο ή νξηδνληηνγξαθηθήο 
ηαθηνπνίεζεο. 

  Έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο, αθνπζηηθό έιεγρν γηα 
εληνπηζκό δηαξξνώλ, θαζώο θαη εθηέιεζε όζσλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηθιείδαο.  

 Ρύζκηζε ηνπ ύςνπο ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ ζσιήλα ή ηνπνζέηεζε πξόζζεηνπ 
ηκήκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή πξνέθηαζεο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο. 

 Επίρσζε θαη ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο κέρξη ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο 

 Επαλαηνπνζέηεζε ηνπ βαλνθξεαηίνπ ζηε ζσζηή ζέζε πςνκεηξηθά θαη 
νξηδνληίσζή ηνπ 

 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξώκαηνο, επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα ηνπο 
κνξθή.  

 Απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο 
 



Γιεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΓΗΚΛΔΗΓΧΝ ΓΗΑ ΔΠΔΜΒΑΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Α/Α 

ΜΟΝΑΔΘΚΟ 
ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΟ 

ΑΡΘΘΜΟ 
ΔΘΚΛΕΘΔΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ 

ΦΡΕΑΣΘΟΤ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΔΘΟΡΘΩΗ 

ΚΕΚΛΘΜΕΝΟΤ 
ΩΛΗΝΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΚΑΠΕΛΟΤ 

ΑΝΑΓΚΗ 
ΟΡΘΖΟΝΣΘΟΓΡΑΦΘΚΗ 

ΣΑΚΣΟΠΟΘΗΗ 
ΦΡΕΑΣΘΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

235.08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΡΡΟΗ Ε ΔΙΚΛΕΙΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 
1 Ιαλνπαξίνπ 2013 

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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1. Αντικείμενο 
 
Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη ηηο πάζεο θύζεσο εξγαζίεο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο ζηηο ζπλδέζεηο ηεο δηθιείδαο κε ηνλ αγσγό.  
 
2. Εργασία 
Η αληηκεηώπηζε ηεο δηαξξνήο ύδαηνο ζηηο ζπλδέζεηο ηεο δηθιείδαο γίλεηαη ζπλήζσο 
κε απιή ζύζθημε ησλ θνριηώλ ζηηο θιάληδεο ησλ ζπλδέζκσλ ηεο δηθιείδαο. Η 
εξγαζία απνθαηάζηαζεο ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ρσξίο ηελ αλάγθε δηαθνπήο 
ηεο πδξνδόηεζεο.  
Σε πεξηπηώζεηο πνπ ε δηαξξνή δελ αληηκεησπίδεηαη κε απιή ζύζθημε αιιά απαηηείηαη 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλδέζκνπ ηεο δηθιείδαο (δηκπώ) ιόγσ θαζίδεζεο ηνπ εδάθνπο 
θαη αθαηαιιειόηεηαο ηνπ ππάξρνληνο ζπλδέζκνπ, ν ζύλδεζκνο απηόο ζα ρνξεγείηαη 
από ηελ ΕΥΔΑΠ.  
Οη εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη λα γίλνπλ, θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά παξαθάησ: 

 Εθζθαθή κέρξη ηελ πιήξε απνθάιπςε ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ αγσγνύ 

 Άληιεζε ησλ πδάησλ 

 Απνθαηάζηαζε ηεο δηαξξνήο κε ζύζθημε ησλ θνριηώλ ζηνπο ζπλδέζκνπο ηεο 
δηθιείδαο κε ηνλ αγσγό 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλδέζκσλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο απνθαηάζηαζεο ηεο 
δηαξξνήο (απαηηείηαη δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο) 

 Έιεγρνο θαη ζύζθημε ζαιακάζηξαο. Σε πεξίπησζε δηαξξνήο ηεο, απαηηείηαη 
αληηθαηάζηαζε ηεο δηθιείδαο. 

 Έιεγρνο θαη εμαζθάιηζε /ζηεξέσζε ηνπ θαπέινπ ηεο δηθιείδαο κε πιατλό 
κπνπιόλη 

 Τνπνζέηεζε δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο (tag) θαη θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνύ ηνπ 

 Επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ή 
ηνπνζέηεζε λένπ ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ. Υςνκεηξηθή πξνζαξκνγή 
ηνπ ζσιήλα. 

 Επίρσζε θαη ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο κέρξη ην ύςνο απηό. 

 Υςνκεηξηθή ηνπνζέηεζε βαλνθξεαηίνπ θαη νξηδνληίσζή ηνπ 

 Απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο 

 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξώκαηνο, επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα 
ηνπο κνξθή. 

 
Η εξγαζία απνθαηάζηαζεο ηεο δηαξξνήο κε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπλδέζκσλ αγσγνύ 
θαη δηθιείδαο πξέπεη λα γίλεηαη  κέζα ζην πξόγξακκα επξύηεξεο αληηθαηάζηαζεο 
δηθιείδσλ θάζε πεξηνρήο θαη αθνύ πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία δνθηκαζηηθήο δηαθνπήο 
ηεο πδξνδόηεζεο ώζηε λα απνθεπρζεί επαλεηιεκκέλε όριεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 
πεξηνρήο. 
Επηζεκαίλεηαη όηη ηπρόλ δηαξξνή ζηε ζαιακάζηξα ηεο δηθιείδαο, απαηηεί ηελ εμ’ 
νινθιήξνπ αληηθαηάζηαζε ηεο δηθιείδαο. 
 
Σηελ παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλνληαη όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο, 
εθηόο ησλ εξγαζηώλ εθζθαθήο, επίρσζεο,  απνθαηάζηαζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη 
απνθνκηδήο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. Οη εξγαζίεο απηέο πιεξώλνληαη ρσξηζηά θαη 
πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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Η πξνκήζεηα όισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ γηα ηελ επηζθεπή ηεο δηαξξνήο, θαζώο 
θαη ηνπ δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο θαη ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο 
δηθιείδαο, βαξύλεη ηελ ΕΥΔΑΠ. Η αλάδνρνο εηαηξεία βαξύλεηαη κε ηελ παξαιαβή θαη 
κεηαθνξά ησλ πιηθώλ απηώλ από ηηο απνζήθεο ηεο ΕΥΔΑΠ, επί ηόπνπ ζην έξγν.  



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΘΚΗ  ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ 
 

235.09 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΣΘΚΑΣΑΣΑΗ ΜΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΟΤΑ Η 
ΔΘΑΡΡΕΟΤΑ ΔΘΚΛΕΘΔΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 
1 Ιαλνπαξίνπ 2013 

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελεο δηθιείδαο 
ιόγσ θαθήο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο, ή ιόγσ δηαξξνήο ύδαηνο από ηε ζαιακάζηξα. 
 

2. Γενικά 
Οη πεξηπηώζεηο κε δπλαηόηεηαο ρεηξηζκνύ ηεο δηθιείδαο πεξηιακβάλνπλ ηηο δηθιείδεο 
όπνπ ν άμνλάο ηνπο έρεη θνιιήζεη, ή έρεη ζπάζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη γπξλά 
ηξειά. Η πεξίπησζε ηεο δηαξξνήο ύδαηνο από ηε ζαιακάζηξα ηεο δηθιείδαο δελ 
αληηκεησπίδεηαη κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηεο ζαιακάζηξαο, αιιά κε 
αληηθαηάζηαζε νιόθιεξεο ηεο δηθιείδαο. 
 

3. Εργασία 
Η δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο αλαιύεηαη παξαθάησ θαη πεξηιακβάλεη ηηο 
εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο: 

 Καζαίξεζε θάζε θύζεο νδνζηξώκαηνο θαη εθζθαθή κέρξη ηελ πιήξε απνθάιπςε 
ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ αγσγνύ 

 Άληιεζε ησλ πδάησλ.  

 Φνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά ηεο λέαο δηθιείδαο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ. 

 Αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ηεο παιαηάο δηθιείδαο. 

 Σνπνζέηεζε ηεο λέαο δηθιείδαο αλάινγεο δηαηνκήο κε ηνλ αγσγό θαη ζύλδεζή ηεο 
κε απηόλ. 

 Σνπνζέηεζε δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο (tag) θαη θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνύ ηνπ 

 Σνπνζέηεζε ηνπ  πξνζηαηεπηηθνύ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο θαη 
πςνκεηξηθή ηαθηνπνίεζή ηνπ. 

 Επίρσζε θαη ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο κέρξη ην ύςνο απηό 

 Τςνκεηξηθή ηνπνζέηεζε βαλνθξεαηίνπ θαη νξηδνληίσζή ηνπ 

 Απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο 

 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξώκαηνο, επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα ηνπο 
θαηάζηαζε. 

 Μεηαθνξά θαη παξάδνζε ηεο παιαηάο δηθιείδαο ζηηο απνζήθεο ηεο ΕΤΔΑΠ. 
 
 
 
Η πξνκήζεηα ηεο δηθιείδαο, θαζώο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ γηα ηελ 
ζύλδεζή ηεο κε ηνλ αγσγό, ηνπ δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο, βαξύλεη ηελ ΕΤΔΑΠ. Η 
αλάδνρνο εηαηξεία βαξύλεηαη κε ηελ παξαιαβή θαη κεηαθνξά ησλ πιηθώλ απηώλ από 
ηηο απνζήθεο ηεο ΕΤΔΑΠ, ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ.  
 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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ΠΘΝΑΚΑ 5 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΘΚΛΕΘΔΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΜΗ ΕΠΘΚΕΤΑΘΜΗ ΔΘΑΡΡΟΗ 

ΚΑΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΑΝΣΘΚΑΣΑΣΑΘΟΤΝ 
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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΔΙΑΣΑΤΡΩΗ 
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Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

235.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΝΕΑ ΤΡΣΑΡΩΣΗ 
ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΥΟΤ Ε ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ 

ΑΓΩΓΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 
1 Ιαλνπαξίνπ 2013 

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
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1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε λέαο δηθιείδαο ζην δίθηπν, 
έπεηηα από πξόηαζε ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο Υπεξεζίαο, 
κε ζθνπό ηελ πύθλσζε ησλ δηθιείδσλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν θαη 
δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο. 

2. Γενικά 
Η ηνπνζέηεζε ηεο λέαο δηθιείδαο ζην δίθηπν ζα γίλεη έπεηηα από ζρεηηθό 
πξνγξακκαηηζκό θαη αθνύ έρεη πξνεγεζεί κειέηε πύθλσζεο δηθιείδσλ από ηελ 
αλάδνρν εηαηξεία θαη ππνβνιή θαηάζηαζεο ησλ δηθιείδσλ πνπ πξόθεηηαη λα 
ηνπνζεηεζνύλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία, ε νπνία θαη ζα εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

3. Εργασία 
Η δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηεο λέαο δηθιείδαο ζην δίθηπν αλαιύεηαη παξαθάησ θαη 
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο: 

 Καζαίξεζε θάζε θύζεο νδνζηξώκαηνο θαη εθζθαθή γηα ηελ πιήξε 
απνθάιπςε ηνπ αγσγνύ. 

 Αθαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
δηθιείδαο. 

 Άληιεζε ησλ πδάησλ 

 Φνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά από ηηο απνζήθεο ηεο ΕΥΔΑΠ ζηνλ ηόπν ηνπ 
έξγνπ ηεο δηθιείδαο, ησλ εηδηθώλ ζπλδέζκσλ, ηνπ δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο, ηνπ 
απαηηνύκελνπ βαλνθξεαηίνπ, ηνπ ζσιήλα ρεηξηζηεξίνπ, θαζώο θαη όισλ ησλ 
κηθξνπιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ηεο δηθιείδαο 

 Τνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ηεο δηθιείδαο κε ηνλ αγσγό.  

 Τνπνζέηεζε δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο (tag) θαη θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνύ ηνπ 

 Τνπνζέηεζε ηνπ  πξνζηαηεπηηθνύ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο θαη 
πςνκεηξηθή ηαθηνπνίεζή ηνπ. 

 Επίρσζε θαη ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο κέρξη ην ύςνο απηό 

 Υςνκεηξηθή ηνπνζέηεζε βαλνθξεαηίνπ θαη νξηδνληίσζή ηνπ 

 Απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο 

 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξώκαηνο, επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα 
ηνπο κνξθή. 

 
 
Η πξνκήζεηα ηεο δηθιείδαο, θαζώο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ γηα ηελ 
ζύλδεζή ηεο κε ηνλ αγσγό, ηνπ δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο, ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ  ζσιήλα 
ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ βαλνθξεαηίνπ, βαξύλεη ηελ ΕΥΔΑΠ. Η 
αλάδνρνο εηαηξεία  βαξύλεηαη κε ηελ παξαιαβή θαη κεηαθνξά ησλ πιηθώλ απηώλ από 
ηηο απνζήθεο ηεο ΕΥΔΑΠ, επί ηόπνπ ζην έξγν.  



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

235.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΑΙ 
ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ ΦΡΔΑΣΙΟΤ ΓΙΚΛΔΙΓΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 
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Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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1. Αντικείμενο 
Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη όιεο νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο γηα 
ηελ έληερλε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ θαιύκκαηνο θξεαηίνπ δηθιείδαο πνπ 
έρεη ππνζηεί θζνξά.  
 

2. Δργασία  
ε πεξηπηώζεηο πιαηζίνπ θαη θαιύκκαηνο ζθελσκέλνπ πνπ δελ αλνίγεη θαη 
αλαγθαδόκαζηε λα ην ζπάζνπκε ή είλαη ήδε ζπαζκέλα ιόγσ ρξήζεο, απαηηείηαη ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα.  
Η εξγαζία επηζθεπήο πεξηιακβάλεη : 

 Σελ εθζθαθή θαη  απνμήισζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ θξεαηίνπ.  

 Σελ κεηαθνξά ηνπ λένπ θξεαηίνπ από ηηο απνζήθεο ηεο ΔΤΓΑΠ ζηνλ ηόπν ηνπ 
έξγνπ.  

 Σνλ θαζαξηζκό ηνπ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ από πιηθά πνπ πηζαλόλ πέζνπλ 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ αληηθαηάζηαζεο. 

 Έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο, αθνπζηηθό έιεγρν γηα 
εληνπηζκό δηαξξνώλ, θαζώο θαη εθηέιεζε όζσλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηθιείδαο. 

 Σελ Τςνκεηξηθή ηνπνζέηεζε θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ θξεαηίνπ.  

 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξώκαηνο, επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα 
ηνπο κνξθή. 

 Απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. 

 Σελ κεηαθνξά ησλ απνμεισζέλησλ ηκεκάησλ ηνπ θξεαηίνπ θαη παξάδνζή 
ηνπο ζηηο απνζήθεο ηεο ΔΤΓΑΠ.  

 
 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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ΠΙΝΑΚΑ 4 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΔΑΣΙΧΝ ΓΙΚΛΔΙΓΧΝ ΓΙΑ ΑΝΤΦΧΚΑΣΑΒΙΒΑΗ Ή 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΙΙΟΤ Ή ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ 
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ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΦΡΔΑΣΙΟΤ 
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Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
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235.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΠΙΚΔΤΗ Η ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 
ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ ΦΡΔΑΣΙΟΤ ΓΙΚΛΔΙΓΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 
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1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή πεξηιακβάλεη όιεο νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο γηα 
ηελ έληερλε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιύκκαηνο θξεαηίνπ δηθιείδαο πνπ έρεη 
ππνζηεί θζνξά.  
 

2. Δργασία  
ε πεξηπηώζεηο θαιύκκαηνο ζθελωκέλνπ πνπ δελ αλνίγεη θαη αλαγθαδόκαζηε λα ην 
ζπάζνπκε ή είλαη ήδε ζπαζκέλν ή έρεη θνιιήζεη ην κπνπιόλη ηνπ ιόγω ρξήζεο, 
απαηηείηαη ε επηζθεπή ηνπ ή ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λέν.  
Η εξγαζία επηζθεπήο πεξηιακβάλεη : 

 Σελ απνζπλαξκνιόγεζε ηπρόλ ηκεκάηωλ ηνπ παιαηνύ θαιύκκαηνο.  

 Σελ κεηαθνξά ηνπ λένπ θαιύκκαηνο από ηηο απνζήθεο ηεο ΔΤΓΑΠ ζηνλ ηόπν 
ηνπ έξγνπ.  

 Έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο, αθνπζηηθό έιεγρν γηα 
εληνπηζκό δηαξξνώλ, θαζώο θαη εθηέιεζε όζωλ εξγαζηώλ απαηηνύληαη γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηθιείδαο. 

 Απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ηωλ πξνϊόληωλ απνμήιωζεο. 

 Σελ κεηαθνξά ηωλ απνμειωζέληωλ ηκεκάηωλ ηνπ θξεαηίνπ θαη παξάδνζή 
ηνπο ζηηο απνζήθεο ηεο ΔΤΓΑΠ.  
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ΠΙΝΑΚΑ 4 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΔΑΣΙΧΝ ΓΙΚΛΔΙΓΧΝ ΓΙΑ ΑΝΤΦΧΚΑΣΑΒΙΒΑΗ Ή 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΙΙΟΤ Ή ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ 
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Ανηικείμενο. 
Ζ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθιείδσλ κηαο πεξηνρήο, 
θαζώο θαη ηνλ ζρεδηαζκό (ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ησλ δηθιείδσλ ζην εληαίν Πνιενδνκηθό 
Τπόβαζξν ηεο πεξηνρήο. 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ νη εξγνιάβνη ζα παξαιακβάλνπλ από ηελ Τπεξεζία 
Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΔΓΠ), Γαιαηζίνπ 16, 6νο όξνθνο, ζρέδηα θαη 
ςεθηαθό  αξρείν DXF  ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο, ζηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα  δίθηπα όπσο 
απηά είλαη απνηππσκέλα ζην Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ θαη ζα 
αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε πνπ θέξνπλ νη ήδε ππάξρνπζεο δηθιείδεο. ε πεξηπηώζεηο πνπ 
θξίλεηαη αλαγθαίν θαη γηα ηνλ ζαθέζηεξν εληνπηζκό ησλ δηθιείδσλ ζα παξαδίδεηαη θαη 
απνηύπσζε ησλ δηθηύσλ πάλσ ζε νξζνθσηνράξηεο.  
 
Α.  Γημιοσργία αηομικού υηθιακού ζτεδίοσ δικλείδας: 
1.α. Σν θξεάηην ηεο δηθιείδαο ζα εμαξηάηαη  από ηξία ηνπιάρηζηνλ ζηαζεξά ζεκεία 

εκεηώλεηαη όηη ε εμάξηεζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθόζνλ 
έρνπλ νινθιεξσζεί όινη νη έιεγρνη πνπ αθνξνύλ ηελ  ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο 
δηθιείδαο θαη έρνπλ απνθαηαζηαζεί ηπρόλ επεκβάζεηο γηα δηόξζσζε ζέζεο θξεαηίνπ  
αληηθαηαζηάζεηο θαιπκκάησλ ή πιαηζίσλ. Δλ νιίγνηο ε εμάξηεζε ζα γίλεηαη εθόζνλ ε 
δηθιείδα είλαη έηνηκε γηα θαλνληθή θαη πιήξε ιεηηνπξγία θαη δελ απαηηείηαη θακία άιιε 
επέκβαζε ζε απηήλ. 

 
1.β.  Δθόζνλ δεηεζεί από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί 

ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ζθίηζσλ θαη βάζεο δεδνκέλσλ γηα ιόγνπο απνηύπσζεο ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε ηερληθήο ελέξγεηαο επί ησλ 
ζρεηηθώλ δηθιείδσλ. 

 
2.  Ζ ζρεδίαζε ηεο απνηύπσζεο ηεο ζέζεο ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο θαζώο θαη ηνπ 

αγσγνύ επί ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη απηή, γίλεηαη κε ην πξόγξακκα AutoCad (version 2005 
θαη άλσ ). Ζ απνηύπσζε ζα είλαη ζε θιίκαθα 1:500  ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη 
εμαξηήζεηο ηνπ θξεαηίνπ από ηξία ζηαζεξά ζεκεία ηνπ πνιενδνκηθνύ ππνβάζξνπ 
(ξπκνηνκηθέο ή νηθνδνκηθέο γξακκέο). Αλ ην θξεάηην βξίζθεηαη ζε δηαζηαύξσζε νδώλ, νη 
εμαξηήζεηο ηνπ ζα είλαη από ηηο γσλίεο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ. Αλ βξίζθεηαη ζην 
κέζνλ ηνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ ζα αλαγξάθεηαη ε απόζηαζή  ηνπ από ηηο 
εθαηέξσζελ νηθνδνκηθέο ή ξπκνηνκηθέο γξακκέο θαζώο θαη ε απόζηαζε από ηελ 
ξπκνηνκηθή γξακκή ηεο πιεζηέζηεξεο γσλίαο νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ. Όιεο νη 
απνζηάζεηο ζα ζρεδηαζηνύλ κε καύξε  γξακκαηνζεηξά.   
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απνηύπσζε  παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ 
ηεο ζέζεο ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ αγσγνύ ζην ζθίηζν θαη ζην πεδίν (πρ ν αγσγόο ζην 
νπνίν παηάεη ε δηθιείδα είλαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ δξόκνπ), ν εξγνιάβνο ζα 
απνηππώλεη ζην ζθίηζν ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ αγσγνύ θαη ζα 
ελεκεξώλεη ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ γηα λα γίλνπλ νη δένπζεο 
ζρεδηαζηηθέο δηνξζώζεηο θαη ζην Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ. 

 
ην ζρέδην ην νπνίν ζα είλαη ζε κέγεζνο 21,0 Υ 29,7 εθ. (Α4) ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν 
κε ηνλ Βνξξά πάλσ. ε πεξίπησζε κεγάισλ Οηθνδνκηθώλ Σεηξαγώλσλ  ην κέγεζνο ηνπ 
ζθίηζνπ ζα είλαη Α3. 
 
ην ζρέδην απηό ζα θαίλνληαη θαη ηα παξαθάησ: 
2.1 Σα νλόκαηα ησλ νδώλ  πνπ νξίδνπλ ηελ αμνλνδηαζηαύξσζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

δηθιείδα, κε καύξα θεθαιαία γξάκκαηα κεγέζνπο 1,5 ριζη. Ζ νλνκαηνινγία ησλ νδώλ 
ζα αλαγξάθεηαη εθηόο ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ζα εθάπηεηαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά 
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ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο. Γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη απαξαίηεηα 
ζην θάζε ζρέδην λα θαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν αμνλνδηαζηαπξώζεηο θαη κία 
παξάιιειε νδόο κε ηα νλόκαηά ηνπο όπσο παξαπάλσ.  
ε πεξίπησζε πνπ ε νδόο ζην πεδίν είλαη δηαθνξεηηθή από απηή πνπ αλαγξάθεηαη 
ζην ζρέδην πνπ παξειήθζε από ην GIS ηεο ΔΤΓΑΠ, ν εξγνιάβνο ζην ζθίηζν 
αλαγξάθεη ηελ νλνκαζία πνπ βιέπεη ζην πεδίν θαη ζε παξέλζεζε απηή πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην ζρέδην από ην GIS ηεο ΔΤΓΑΠ. 
ε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη νλνκαζία νδνύ, ν εξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα 
επηζπλάπηεη θαη ςεθηαθό νδνηπνξηθό ζρέδην (dxf θαη png ) ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, 
πξνζαλαηνιηζκέλν σο πξνο ηνλ Βνξξά, ζην νπνίν ζα επηζεκαίλεηαη ε ζέζε ηεο 
δηθιείδαο, ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν εληνπηζκόο ηεο.  ην θάησ κέξνο ηνπ ζθίηζνπ ηεο 
δηθιείδαο ζα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ςεθηαθνύ αξρείνπ ηνπ νδνηπνξηθνύ (ζε 
κνξθή : «ΑΡΥΔΗΟ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΟΤ : odiporiko_xxxxxx, όπνπ xxxxx = ν θσδηθόο ηεο 
δηθιείδαο).  

 H νλνκαζία ησλ αξρείσλ dxf θαη png ησλ δηθιείδσλ, ζα ηαπηίδεηαη κε ηνλ θσδηθό ηεο 
δηθιείδαο ζην GIS. 

2.2 Ζ δηθιείδα ζα είλαη ζρεδηαζκέλε ζαλ θύθινο κπιε ρξώκαηνο δηακέηξνπ 1,5 ριζη. 
γεκάηε κε ρξώκα. 

2.3 Ο αγσγόο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ρξώκα κπιέ. 2.4 Οη θιεηζηέο δηθιείδεο 
(κπιε βάλεο) ζα είλαη ζρεδηαζκέλεο όπσο παξαπάλσ κε επηπιένλ έλα νκόθεληξν 
κπιε θύθιν δηακέηξνπ 3 ριζη. 

2.5 ην πάλσ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ¨ΥΔΓΗΟ ΓΗΚΛΔΗΓΑ ¨ θαη 
δίπια ηνπ πξνο ην δεμηό άθξν ζα αλαγξάθεηαη ν κνλαδηθόο ραξαθηεξηζηηθόο αξηζκόο 
ηεο δηθιείδαο, όπσο απηόο αλαγξάθεηαη ζηα ζρέδηα πνπ ζα έρνπλ δνζεί από ηελ 
Τπεξεζία ΔΓΠ. Όια ηα ζηνηρεία ζα είλαη κε καύξε γξακκαηνζεηξά, κεγέζνπο 4 ριζη.  

2.6 ην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηνπ ζρεδίνπ επίζεο κε θεθαιαία καύξε γξακκαηνζεηξά 
κεγέζνπο 2 ριζη. ζα είλαη ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία: 
ΓΖΜΟ:  κε ην όλνκα ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθεηαη ε δηθιείδα 
ΟΝΟΜ. ΓΗΑΜΔΣΡΟ: κε ηελ δηάκεηξν ηεο δηθιείδαο. 
ΚΛΗΜΑΚΑ: πνπ ζα αλαγξάθεηαη ε θιίκαθα ηνπ ζρεδίνπ. 

2.7 Οη  απνζηάζεηο ησλ εμαζθαιίζεσλ ηεο θάζε δηθιείδαο ζα είλαη κε ραξαθηήξεο 
κεγέζνπο 1,5 ριζη.  

2.8 Λόγσ ησλ απνθιίζεσλ ζηηο δηαζηάζεηο κεηαμύ ησλ ήδε απνηππσκέλσλ δηθηύσλ ζην 
GIS ηεο ΔΤΓΑΠ θαη απηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο  κεηξήζεηο ζην πεδίν, ζην 
ζρέδην ζα αλαγξάθνληαη νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ εμαξηήζεσλ θαη όρη απηέο 
πνπ ζα πξνθύπηνπλ απηόκαηα από ηα εξγαιεία εηζαγσγήο δηαζηάζεσλ ηνπ AutoCad. 

 
3. Ο εξγνιάβνο  παξαδίδεη  ζηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ ηόζν ην ζρέδην ζε 

ραξηί κεγέζνπο Α4,  όζν θαη αξρείν DXF θαη  PNG  κε ην ίδην πεξηερόκελν κε ην ζρέδην. 
Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ PNG ζα δνζνύλ από ηελ Τπεξεζία ΔΓΠ. Σα 
αξρεία ζα ππνβιεζνύλ απνζεθεπκέλα ζε CD ρσξεηηθόηεηαο 700 MB θαηά αύμνπζα 
ζεηξά κνλαδηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ. 

 
 
Β.  τεδιαζμός ηφν δικλείδφν ζε πολεοδομικό σπόβαθρο. 

 
Παξάιιεια κε ην αηνκηθό ζθίηζν θάζε δηθιείδαο, ε δηθιείδα ζα ζρεδηαζηεί ζύκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο εμάξηεζήο ηεο, ζηελ πξαγκαηηθή ηεο ζέζε, ζην Πνιενδνκηθό Τπόβαζξν ηεο 
πεξηνρήο, ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ζηελ αλάδνρν εηαηξεία από ηελ ΔΤΓΑΠ, ζε κνξθή 
αξρείσλ DXF.  Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηθιείδαο ζα γίλεη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο AUTOCAD 
(version 2005 θαη άλσ). 
 
ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ ηεο ζέζεο ηεο δηθιείδαο 
ζην ζρέδην ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ζην πεδίν (πρ ν αγσγόο ζην νπνίν παηάεη ε δηθιείδα είλαη ζηελ 
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αληίζεηε πιεπξά ηνπ δξόκνπ), ν εξγνιάβνο ζα απνηππώλεη ζην δηθό ηνπ ζρέδην ηελ 
πξαγκαηηθή ζέζε ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ αγσγνύ, ηα νπνία ζα ζεκεηώλεη κε θόθθηλν ρξώκα θαη 
ζα ελεκεξώλεη ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ γηα λα γίλνπλ νη δένπζεο ζρεδηαζηηθέο 
δηνξζώζεηο θαη ζην Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ. 
 
Ζ δηθιείδα ζα ζπκβνιίδεηαη κε θύθιν δηακέηξνπ 1,5 ριζη. (ζηελ θιίκαθα 1:500) θαη ζα είλαη 
πιήξεο κε κπιε ρξώκα.  
Οη δηθιείδεο θιεηζηήο δώλεο (κπιε) ζα ζπκβνιίδνληαη κε ηνλ κπιε θύθιν όπσο παξαπάλσ 
θαη ζα πεξηγξάθνληαη κε άιιν θύθιν δηακέηξνπ 3 ριζη. (ζηελ θιίκαθα 1:500) κε κπιε 
γξακκή. 
 
Γηα ηελ θάζε δηθιείδα πνπ ζα είλαη ζρεδηαζκέλε ζην πνιενδνκηθό ππόβαζξν, ζα 
επηζεκαίλεηαη κε εκθαλή ηξόπν ν κνλαδηθόο ραξαθηεξηζηηθόο αξηζκόο ηεο. Οη κνλαδηθνί 
ραξαθηεξηζηηθνί αξηζκνί ζα ζρεδηαζηνύλ ζε δηαθνξεηηθό επίπεδν (layer) από ηηο δηθιείδεο, κε 
καύξε γξακκαηνζεηξά κεγέζνπο 2 ριζη. (ζηελ θιίκαθα 1:500). 
 
Δπίζεο ζην ππόβαζξν ζα είλαη ζρεδηαζκέλα ζε δηαθνξεηηθό επίπεδν (LAYER) από ηηο 
δηθιείδεο θαη ηνπο κνλαδηθνύο ραξαθηεξηζηηθνύο αξηζκνύο, ηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ ηξηώλ 
Σνκέσλ Ύδξεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ, εθόζνλ ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηα απηήο αλήθνπλ ζε 
δηαθνξεηηθνύο Σνκείο Ύδξεπζεο. Σα όξηα ηνπ Σνκέα Πεηξαηά ζα απεηθνληζηνύλ κε 
δηαθεθνκκέλε γξακκή θόθθηλνπ ρξώκαηνο, ηα όξηα ηνπ Σνκέα Αζελώλ κε δηαθεθνκκέλε 
γξακκή πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη ηα όξηα ηνπ Σνκέα Ζξαθιείνπ κε δηαθεθνκκέλε γξακκή 
πνξηνθαιί ρξώκαηνο.     
 
Σν πνιενδνκηθό ππόβαζξν κε ηηο ζρεδηαζκέλεο δηθιείδεο ηνπο κνλαδηθνύο ραξαθηεξηζηηθνύο 
αξηζκνύο θαη ηα όξηα ησλ Σνκέσλ Τδξεπζεο, ζα ππνβιεζεί ζε ςεθηαθή κνξθή 
απνζεθεπκέλν ζε CD ρσξεηηθόηεηαο 700 MB. Δπίζεο ζα ππνβιεζνύλ έγρξσκα ζρέδηα ζε 
ραξηί κεγέζνπο Α0 ( 84,1 Υ 118,9 εθ.) κε όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Σν εθηππσκέλν 
πεξηερόκελν ζα ππνιείπεηαη θαηά 2 εθ. πεξηκεηξηθά ηνπ κεγέζνπο ηνπ ραξηηνύ.  
 
Γ.  Καηατώρηζη ηετνικών ταρακηηριζηικών δικλείδφν ζε Βάζη Γεδομένφν. 
 
1. Ζ ΔΤΓΑΠ ζα παξέρεη πξόζβαζε ζηνλ εξγνιάβν ζε εηδηθή Δθαξκνγή Βαλώλ κέζσ ηνπ 

Internet Explorer (έθδνζεο 6 θαη λεόηεξεο), γηα ηελ απεπζείαο θαηαρώξεζε ησλ σο άλσ 
ζθίηζσλ θαη ησλ παξαθάησ πεξηγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ ησλ δηθιείδσλ: 

 Σνλ θσδηθό αξηζκό ηνπ δαθηπιίνπ εληνπηζκνύ ηεο δηθιείδαο (αλ έρεη ηνπνζεηεζεί 
δαθηύιηνο)  

 Tελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηεο δηθιείδαο (80, 100, 150 200 250 300)  

 Σν είδνο ηεο δηθιείδαο (ΑΠΟΜΟΝΩΖ, ΑΝΣΗΠΛΖΓΜΑΣΗΚΖ, ΠΗΔΕΟΘΡΑΤΣΗΚΖ )  

 Σνλ ηύπν ηεο δηθιείδαο (ΑΓΝΩΣΟ, ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ WAFER, ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ ΑΠΛΖ, 
ΤΡΣΟΤ ΚΟΝΣΖ, ΤΡΣΟΤ ΜΔΓΑΛΖ, ΦΑΗΡΗΚΖ).  

 Σνλ θαηαζθεπαζηή ηεο δηθιείδαο .  

 Σν κνληέιν ηεο δηθιείδαο.  

 Σελ θαηάζηαζε ηεο δηθιείδαο ( ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΜΜΔΝΟ, ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΔΝ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ)  

 Σελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο δηθιείδαο (ΑΝΟΗΚΣΖ, ΚΛΔΗΣΖ, ΚΛΔΗΣΖ ΕΩΝΖ 
(ΜΠΛΔ))  

 Σηο ζηξνθέο πνπ είλαη θιεηζκέλε ή αλνηγκέλε ε δηθιείδα  

 Σελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο ηεο δηθιείδαο (03-05-2002, ΑΓΝΩΣΟ).  
 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζα ζπιιέγνληαη γηα θάζε δηθιείδα ρσξηζηά θαη ζα 
πξνζηίζεληαη ζηαδηαθά ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, κέρξηο όηνπ απηή νινθιεξσζεί θαη 
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία όισλ ησλ δηθιείδσλ πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
εξγνιαβίαο.  
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Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   
 

235_14_v0001_ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ  

1 Ιανουαρίου 2013  Τ.Π. 235.14 

5 

 
2. Ο εξγνιάβνο πξηλ αξρίζεη ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηελ Τπεξεζία 

Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Τπεξεζηώλ  γηα παξνρή αλαιπηηθώλ νδεγηώλ επί ηεο 
δηαδηθαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. ε θάζε  εξγνιάβν  ζα παξέρεηαη  
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο πξνζβάζεσλ (δειαδή usernames & passwords π.ρ. 10).  Κάζε 
username ζα είλαη ζπλδεκέλν ζηνλ κνλαδηθό αξηζκό εξγνιαβίαο ώζηε λα   εμαζθαιηζηεί: 

 ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλόκελσλ ζθαικάησλ πνηνο ήηαλ ν ρεηξηζηήο  

 ε απηόκαηε θαηαρώξεζε από ην ζύζηεκα ηνπ θσδηθνύ ηεο εξγνιαβίαο 
 

ηνλ εξγνιάβν ζα παξέρνληαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο όια ηα αλαγθαία εξγαιεία 
αλαδήηεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο δηθιείδαο, δειαδή αλαδήηεζε κέζσ Σνκέα, Γήκνπ, 
Οδνύ, Κσδηθνύ θαη πξναηξεηηθά θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 
Δπίζεο ζα παξέρεηαη δπλαηόηεηα εμαγσγήο αλαθνξάο ώζηε λα έρεη ν εξγνιάβνο θαη ε 
Γηεπζύλνπζα  Τπεξεζία εηθόλα ησλ δηθιείδσλ, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. 
 

3. Με ηελ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο από 
ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ, ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη γηα ζπλάληεζε 
εξγαζίαο κε ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ηελ Τπεξεζία Δθαξκνγώλ 
Γεσγξαθηθώλ Τπεξεζηώλ  γηα ηνλ έιεγρν ζε έλα δείγκα εξγαζίαο,  ηεο νξζήο ηήξεζεο 
ησλ σο άλσ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ  επίιπζε εμ΄ αξρήο ησλ όπνησλ απνξηώλ θαη 
πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ην πιεξνθνξηθό ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

 
4. Οη θαηαρσξεηέο  ηνπ αλαδόρνπ ζα έρνπλ πξόζβαζε ελεκέξσζεο κόλν ζηε θαξηέια ησλ 

δηθιείδσλ ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ ζηελ εθαξκνγή. Γειαδή, δελ ζα κπνξνύλ λα 
εηζάγνπλ ζην ζύζηεκα πιεξνθνξίεο θαη ζθίηζν γηα λέα δηθιείδα. Ο θαηαρσξεηήο έρεη 
πξόζβαζε θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηθιείδαο πιελ 
ηνπ θσδηθνύ δηθιείδαο θαη επηπξόζζεηα ζα επηζπλάπηεη κέζσ ηεο Δθαξκνγήο Βαλώλ θαη 
ην ζθαξίθεκα ηεο δηθιείδαο ην νπνίν ζα είλαη ζε κνξθή PNG.  
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ήδε ζπλδεδεκέλα ζθαξηθήκαηα ν εξγνιάβνο δελ έρεη 
πξόζβαζε ζε απηά (δελ είλαη νξαηά). Σν πξνζσπηθό ησλ Γξαθείσλ Σερλνινγίαο ηεο 
ΓΓΤ ζα είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη αλ θάπνηα πξέπεη λα δηαγξαθνύλ. 
 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαρσξεηήο δελ βξίζθεη θαηαρσξεκέλε ζηελ ιίζηα νδώλ ηεο 
Δθαξκνγήο Βαλώλ  θάπνηα νλνκαζία νδνύ, ζα ελεκεξώλεη ην αξκόδην Γξαθείν 
Σερλνινγίαο θαη  ηελ Τπεξεζία Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, γηα λα γίλεη 
εηζαγσγή ηεο νδνύ ζηελ εθαξκνγή θαη κεηά ζα κπνξεί λα θάλεη ηελ θαηαρώξεζε.   
 

6. Γηα ηηο δηθιείδεο πνπ δελ είλαη θαηαρσξεκέλεο  ζηελ εθαξκνγή βαλώλ, ηα πεξηγξαθηθά 
ζηνηρεία ηνπο  ζα θαηαρσξνύληαη ζε αξρείν Excel ην νπνίν θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη 
από ηα αληίζηνηρα ζθαξηθήκαηα ζε κνξθή αξρείσλ ηύπνπ DXF θαη PNG. Ζ δηακόξθσζε 
ηνπ αξρείνπ Excel γηα ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο θαη νκνηνκνξθίαο,  ζα δίλεηαη από ηελ 
Τπεξεζία Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ.  
Σα αξρεία κε ηα ζθίηζα ησλ δηθιείδσλ ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη νκαδνπνηεκέλα 
αλά πηλαθίδα ζηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ε νπνία ηα δηαβηβάδεη άκεζα ζηνπο  
αξκόδηνπο ρεηξηζηέο ηνπ GIS ζηα Γξαθεία Σερλνινγίαο ηεο ΓΓΤ. Απηνί εληόο  10 
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ζα  εηζάγνπλ πξώηα ηελ θάζε δηθιείδα ζην GIS, 
όπνπ ζα παίξλεη ηνλ κνλαδηθό θσδηθό ηεο θαη ζα δεκηνπξγνύλ εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή 
βαλώλ. Μεηά ζα ελεκεξώλεηαη ν εξγνιάβνο ώζηε εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ λα 
νινθιεξώλεη ηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ  ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ ζθίηζνπ ζηελ 
Δθαξκνγή Βαλώλ. 

 
Γ. Γενική  Οδηγία 
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Λόγσ ηνπ όγθνπ ησλ πιεξνθνξηώλ  θαη πξνθεηκέλνπ  λα επηηεπρζεί ε νινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε απηήο από ηα Γξαθεία Σερλνινγίαο ησλ Σνκέσλ Ύδξεπζεο γηα ηνλ 
εκπινπηηζκό ησλ απνηππσκέλσλ δηθηύσλ ζην GIS ηεο ΔΤΓΑΠ, ην έξγν πξέπεη λα 
εμειίζζεηαη κε  ηκεκαηηθέο παξαδόζεηο,  πνπ πεξηιακβάλνπλ επηγξακκαηηθά ηα έμεο γεληθά 
βήκαηα: 

 Καηαρώξεζε από ηνλ Δξγνιάβν πνζόηεηαο δηθιείδσλ θαη ζθίηζσλ ζηελ Δθαξκνγή 
βαλώλ . 

 Έιεγρνο ζε εβδνκαδηαία βάζε κέζσ ηεο Δθαξκνγήο βαλώλ από ηα Γξαθεία 
Σερλνινγίαο θαη αληηπαξαβνιή κε ηα δεδνκέλα ηνπ GIS,  ώζηε λα γίλνπλ θαη εθεί νη 
δένπζεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 Τπνβνιή από ηνλ Δξγνιάβν ησλ ζηνηρείσλ ησλ λέσλ δηθιείδσλ  (βιέπε Γ6) πνπ δελ 
είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ Δθαξκνγή Βαλώλ. 

 Δηζαγσγή από ηα Γξαθεία Σερλνινγίαο  ησλ δηθιείδσλ απηώλ ζην  GIS γηα παξνρή 
θσδηθνύ, αξρηθή θαηαρώξεζε  ησλ δηθιείδσλ απηώλ  ζηελ εθαξκνγή βαλώλ  θαη 
εηδνπνίεζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρώξεζεο 
ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζθίηζσλ ησλ δηθιείδσλ. 

 Παξάδνζε ζηα Γξαθεία Σερλνινγίαο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζε θάπνηα 
πεξηνρή  θαη ηνπ επξύηεξνπ ζρεδίνπ ησλ εξγαζηώλ (βιέπε Β) ζε θιίκαθα 1:3.500, 
ώζηε λα γίλεη αληηπαξαβνιή ηεο γεληθόηεξεο εηθόλαο ηνπ δηθηύνπ κε ηελ απνηύπσζε 
απηνύ κέζα ζην GIS ηεο ΔΤΓΑΠ, ώζηε λα γίλνπλ θαη εθεί νη δένπζεο ηξνπνπνηήζεηο. 
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