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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα λοιπά εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη, θα 

εκτελεστεί το υπόψη έργο.  

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

βάσει με όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

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

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

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

κάτωθι προδιαγραφές: 

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

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.), 

(2) οι αναφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές – Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (για 

αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.), 

(3) τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV του Τιμολογίου 

Δημοπράτησης, καθώς και στο Παράρτημα 4 της ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012, 

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

πρότυπα (EΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κ.λ.π.). 

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους (Α, Β και Γ) που ακολουθούν, είναι δεσμευτικές για τον 

Ανάδοχο ως ελάχιστες απαιτήσεις στην κατασκευή του όλου έργου. 

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

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

υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 
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Α. Ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2221/30-7-2012) 

Κωδ. Ε.ΤΕ.Π. 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
Τίτλος Ε.ΤΕ.Π. 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-04-00-00  Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

03-10-01-01 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

08-06-02-01 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 

08-06-08-01 Ταινίες σήμανσης υπογείων δικτύων 

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

κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις 

 

Β. Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου 17/7-9-2016 (ΦΕΚ Β’ 2524/16-8-2016) 

Κωδ. Π.Ε.ΤΕ.Π. Τίτλος Π.Ε.ΤΕ.Π. 

01-01-01-00 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος  

01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος 

01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-02-01-00  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

01-03-00-00 Ικριώματα 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

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

08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων  
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Γ. Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές – Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

(για αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.) 

Αριθμός Τ.Π. Τίτλος 

103 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής 

105 Αμμοχάλικο υποστρωμάτων 

135 Ψυχρό ασφαλτόδεμα 

201/01 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων 

201/02 Εγκατάσταση υδαταγωγών από χάλυβα 

201/03 Φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, μεταφορά χαλυβδοσωλήνων 

201/05 Ειδικά χαλύβδινα τεμάχια 

201/06 Χαλύβδινες φλάντζες με λαιμό 

201/08 Τεμάχια αποσυναρμολόγησεως 

204/01 Σωλήνες και εξαρτήματα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) για χρήση σε δίκτυα ύδρευσης 

204/02 Εγκατάσταση αγωγών και εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου 

205 Καθαρισμός – απολύμανση αγωγών ύδρευσης 

226/01 Σύνδεσμοι σωλήνων για σύνδεση δύο ευθέων άκρων σωλήνων ονομαστικής πίεσης  

16 atm 

226/02 Σύνδεσμοι σωλήνων για σύνδεση φλάντζας με ευθύ άκρο σωλήνος ονομαστικής πίεσης 

16 atm 

226/03 Σύνδεσμοι (μανσόν) από ανοξείδωτο χάλυβα 

226/04 Σύνδεσμοι (μανσόν) από ανοξείδωτο χάλυβα με κάθετη διακλάδωση ταυ 

230/01 Σύνδεση καταναλωτών με το δίκτυο διανομής 

235/01 Καλύμματα φρεατίων, φρεατίων δικλείδων, βαννοφρεατίων και χυτοσιδηρές βαθμίδες 

235/02 Εντοπισμός και αποκάλυψη καλυμμένου φρεατίου δικλείδας 

235/03 Καθαρισμός φρεατίου δικλείδας 

235/06 Έλεγχος λειτουργικής κατάστασης δικλείδας 

235/10 Τοποθέτηση νέας συρταρωτής δικλείδας ελέγχου σε υφιστάμενο αγωγό 

235/13 Κλείσιμο και άνοιγμα δικλείδας για απομόνωση και αποκατάσταση της υδροδότησης 

μιας περιοχής, με ειδοποίηση των κατοίκων 

235/14 Αποτύπωση δεδομένων δικλείδων 

235/15 Αποτύπωση δεδομένων αγωγών 

308 Μόνωση με επάλειψη ασφαλτικού υλικού 
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Σημείωση: 

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

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

ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας  Υποδομών (www.ggde.gr), κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2221/30-7-2012) και της Εγκυκλίου 17/7-9-2016 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., καθώς 

και από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) όπου δημοσιεύεται η ανωτέρω Υπουργική 

Απόφαση. 

 

 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2016 

 

Η Συντάξασα 

 

 

 

Ειρ. Αλεξανδρίδου 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Η Προϊσταμένη Υ.Ε.Τ.Υ. 

 

 

 

Αλ. Χείλαρη 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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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. Γεvηθά 

 

 Η παξoύζα ηερvηθή πξoδηαγξαθή αvαθέξεηαη ζηεv θαηαζθεπή παvηόο είδoπο 

ππoζηξωκάηωv από ακκoράιηθo γηα ηερvηθά έξγα από ζθπξόδεκα. 

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

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

έγγξαθεο εvηoιέο ηεο Δηεπζύvoπζαο Υπεξεζίαο, ηo ακκoράιηθo πoπ απαηηείηαη: 

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

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

από ηε ζηάζκε ηωv ππoγείωv πδάηωv. 

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

πεξηπηώζεηο εθείvεο πoπ ρωξίο εvηoιή ηεο  Δηεπζύvoπζαο Υπεξεζίαο ζθάθηεθαv 

oξύγκαηα κε βάζoο κεγαιύηεξo από ηo ζπκβαηηθό. 

 

 

2. Υιηθό 

 

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

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

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

κέζα ζηα παξαθάηω όξηα. 

 

 Είδoο θόζθηvoπ     Πoζoζηό δηεξρoκέvωv 

 

Κόζθηvo αvoίγκαηoο 2,5 ηvηζώv                         100% 

   "         "     2     "                             90 - 100% 

   "         "     1/2   "                             80 - 100% 

   "         "     1     "                             66 - 100% 

   "         "     3/4   "                              55 - 100% 

   "         "     1/2   "                            45 - 100% 

   "         "     3/8   "                             40 - 100% 

   "         "     1/4   "                             31 - 100% 

   "   Νo 4 Ακεξηθάvηθoπ πξoηύπoπ                     25 -  93% 

   "   Νo 8       "          "                         15 -  76% 

   "   Νo 16      "          "                            8 -  58% 

   "   Νo 30      "          "                            4 -  42% 

   "   Νo 50      "          "                           2 -  25% 

   "   Νo 100     "          "                           0 -   8% 

   "   Νo 200     "          "                                      0% 

 

 

3. Δηάζηξωζε ηoπ πιηθoύ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Δηεπζύvoπζα Υπεξεζία. Τo ακκoράιηθo ζα δηαζηξωζεί απεπζείαο ζηov ππζκέvα ηoπ 

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

πξoθεηκέvoπ vα επηηεπρζεί βαζκόο ζπκππθvώζεωο ηoπιάρηζηov 95% ηεο κέγηζηεο 

εξγαζηεξηαθήο ππθvόηεηαο θαηά ηεv ηξoπoπoηεκέvε δηαδηθαζία PROCTOR MODIFIED. 

 Η επίηεπμε ηoπ απαηηoύκεvoπ βαζκoύ ζπκπύθvωζεο ζηo ππόζηξωκα από ακκoράιηθo 

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

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

ζπκππθvώζεωο ηoπ ππoζηξώκαηoο. 

 Avεμάξηεηα πάvηωο από ηα απoηειέζκαηα ηωv παξαπάvω ειέγρωv, o αvάδoρoο 

παξακέvεη απoθιεηζηηθά ππεύζπvoο γηα θάζε θαζίδεζε ηoπ εδάθoπο κεηά ηεv oιoθιήξωζε 

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

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

ηδηαίηεξε απoδεκίωζε. 
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1. Γεvηθά 

 

 Η παξoύζα ηερvηθή πξoδηαγξαθή αvαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

πιεξνύληαη θαηά ηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ ςπρξνύ αζθαιηνδέκαηνο. Η ρξήζε ηνπ ςπρξνύ 

αζθαιηνδέκαηνο ζα γίλεηαη επί ηνκώλ κηθξήο έθηαζεο ή γηα ηελ απνθαηάζηαζε θζνξώλ 

αζθαιηνηάπεηα ύζηεξα από επεκβάζεηο ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 

 

2. Υιηθό 

 

 Τν έηνηκν αζθαιηόδεκα πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί επί ηνκώλ κηθξήο έθηαζεο, ή γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θζνξώλ αζθαιηνηάπεηα. 

 

 Τν έηνηκν αζθαιηόδεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο: 

1. Να είλαη ςπρξό, κε ςεθίδα θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη ε εθαξκνγή 

ηνπ λα κπνξεί λα γίλεη αθόκα ζε ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο 

(επηζπκεηή δηαθύκαλζε από –15C έσο +45C). 

2. Να κελ απαηηείηαη πξνεπάιεηςε ζπγθνιιεηηθνύ πιηθνύ επί ηεο πθηζηάκελεο αζθάιηνπ, 

ή ηεο βάζεο (ζπκππθλσκέλν 3A) ή άιιε επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο πξνο 

αζθαιηόζηξσζε (θαζαξηζκόο, αθαίξεζε ύδαηνο θιπ.). 

3. Να κελ απαηηείηαη αλάκημε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο κε άιια πιηθά. 

4. Να κελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε εξγαζία ζπκπύθλσζεο ηνπ λένπ αζθαιηνηάπεηα, ε νπνία 

λα κπνξεί λα γίλεη κε απιά κέζα όπσο π.ρ. κε ρεηξνθίλεην θόπαλν, ειαθξύ θύιηλδξν 

κσζατθνύ, θιπ. ή θαη κε απιή επηκειεκέλε δηάζηξσζε. 

5. Μεηά ηελ δηάζηξσζε ή ηελ ειαθξά ζπκπύθλσζε, ν ηάπεηαο λα κπνξεί λα δίλεηαη άκεζα 

ζηελ θπθινθνξία νρεκάησλ. 

6. Τν αζθαιηόδεκα λα πεξηέρεη εηδηθνύο ζύκπινθνπο δηαιύηεο ζηελ πίζζα, ώζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ: 

 Απνκάθξπλζε ησλ δηαιπηώλ ζην πεξηβάιινλ, κεηά ηελ δηάζηξσζε ηνπ 

αζθαιηνδέκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ ζηεξενπνίεζή ηνπ. Η απνκάθξπλζε απηώλ 

ησλ δηαιπηώλ λα κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Αληίζεηα, ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ε πηεηηθόηεηα ησλ δηαιπηώλ λα κελ δεκηνπξγεί 

πξόβιεκα ζηε ζπζθεπαζία. 

 Οη δηαιύηεο λα ζπληεινύλ γηα ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ λένπ αζθαιηνηάπεηα κε ηνλ 

πθηζηάκελν, ρσξίο ηελ αλάγθε ζπγθνιιεηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

 Να εμαζθαιίδεηαη ε αύμεζε ηεο αληνρήο κε ηε ρξήζε (πίεζε), ρσξίο απώιεηα 

ηεο ειαζηηθόηεηάο ηνπ. 

7. Τν αζθαιηόδεκα, εθαξκνδόκελν επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, λα κελ επεξεάδεηαη από 

βξνρή, ρηόλη, ή παγεηό θαη λα κελ δεκηνπξγνύληαη ξσγκέο ηνπ νδνζηξώκαηνο ιόγσ 

ζεξκνθξαζηαθώλ ζπζηνινδηαζηνιώλ. 

8. Η ζύλζεζε ηνπ αζθαιηνδέκαηνο λα είλαη ηέηνηα, ώζηε ε ειαζηηθόηεηά ηνπ λα 

δηαηεξείηαη γηα καθξό ρξνληθό δηάζηεκα, λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηνιηζζεξόηεηα ηνπ 

νδνζηξώκαηνο, λα κελ απνθνιιάηαη από ηα ειαζηηθά ησλ απηνθηλήησλ ή από ηνπο 

πεδνύο, θαη γεληθώο λα κελ δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηελ θπθινθνξία. 

9. Τν αζθαιηόδεκα λα παξαδίλεηαη ζε αεξνζηεγή δνρεία ή ζε ζάθνπο ησλ 25 έσο 35 

θηιώλ. Η όιε ζπζθεπαζία  πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δηεπθόιπλζε ηεο εξγαζίαο από 
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ηνπο ηερλίηεο. (Μεγάιν ζηόκην δνρείνπ, ρεξνύιη  αλάξηεζεο θιπ.) Επίζεο λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ελαπνκείλαληνο ηπρόλ ππνινίπνπ ηεο ζπζθεπαζίαο. 

10. Η αεξνζηεγήο ζπζθεπαζία, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζύλζεζε ηνπ αζθαιηνδέκαηνο, θαη 

ηνπο εκπεξηερόκελνπο δηαιύηεο, λα εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηνπ 

πιηθνύ γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 6 κελώλ. 

11. Επηζπκεηό είλαη ε ζύλζεζε ηνπ αζθαιηνδέκαηνο λα είλαη ηέηνηα, ώζηε λα κπνξεί λα 

γίλεη εθαξκνγή αθόκα θαη ζε ύθπγξεο ή θαη πγξέο επηθάλεηεο, θαζώο θαη ζε κηθξό πάρνο 

ζηξώζεο (κηθξόηεξν ησλ 5 εθ.) γηα ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ζε θαζηδήζεηο κηθξνύ βάζνπο. 
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1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ειεθηξνζπγθνιιεηώλ 

ραιπβδνζσιήλσλ ζην σιελνπξγείν, θαζώο θαη ζηνπο ειέγρνπο, δνθηκέο θαη πηζηνπνηήζεηο 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πνηνηηθή ηνπο απνδνρή από ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 
 

 

2. ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Δθόζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή, ειέγρνπο, δνθηκέο ζα 

είλαη ζύκθσλεο κε ηα πξόηππα: 

- DIN 1626/84:  Welded circular unalloyed steel tubes subject to special requirements; 

technical delivery conditions. 

- API 5L/2000:  Specification for Line Pipe 

- AWWA C200-91: Steel water Pipe – 6in (150mm) and larger 

 

Θα ηζρύνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα: 

Οη εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ  πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθόινπζεο παξαγξάθνπο ηεο 

παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 

Σα εηδηθά πξόηππα / θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθόινπζεο παξαγξάθνπο ηεο 

παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

Σα αλσηέξσ γεληθά πξόηππα 

Σα πξόηππα ζηα νπνία παξαπέκπνπλ άκεζα ή έκκεζα όιεο νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο / 

πξόηππα  

Γηα νπνηαδήπνηε πξνδηαγξαθή / πξόηππν, ηζρύεη ε ηειεπηαία αλαζεώξεζε (Revision) πνπ έρεη 

εθδνζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε ην σιελνπξγείν 

Γηα εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνδηαγξαθήο (πιηθώλ, εξγαζηώλ, ειέγρσλ, θιπ) από ην 

σιελνπξγείν, απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε έγθξηζε από ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 
 

3. ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 

Αθνινπζνύλ γεληθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην εθαξκνζηέν ύζηεκα Πνηόηεηαο ηνπ 

σιελνπξγείνπ, ηηο πηζηνπνηήζεηο Μεζόδσλ πγθόιιεζεο, ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ 

Ηιεθηξνζπγθνιιεηώλ θαζώο θαη ησλ ειεγθηώλ κε θαηαζηξνθηθώλ ειέγρσλ. 

 

3.1 ύζηεκα Πνηόηεηαο 

Σν σιελνπξγείν ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9002:1994 ή ISO 9001:2000 γηα όιεο ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θαη έιεγρν ησλ πξνκεζεπνκέλσλ ζσιήλσλ.  

Σν σιελνπξγείν ζα ρξεζηκνπνηεί πιήξε έγγξαθε ηεθκεξίσζε ώζηε κέζα από απηή λα 

πξνθύπηνπλ κνλνζήκαληα όινη νη παξάγνληεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξαγσγή θαη έιεγρν 

θάζε ζσιήλα ρσξηζηά. 

Δηδηθόηεξα, κε αθεηεξία ηελ ζήκαλζε  θάζε ζσιήλα (βι. παξάγξαθν 10) πξέπεη λα 

πξνθύπηνπλ ζαθώο θαη κνλνζήκαληα: 

-  Σν ηζέξθη πξνέιεπζεο (ραιπβνπξγείν, πνηόηεηα, Coil Nr)  

-  Σα πιηθά ζπγθόιιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Batch No) 

-  Οη ειεθηξνζπγθνιιεηέο (απηόκαηεο ζπγθόιιεζεο – επηζθεπώλ) 

-  Οη ειεγθηέο (θαηαζηξνθηθώλ – Με θαηαζηξνθηθώλ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ )  

-  Σα απνηειέζκαηα όισλ ησλ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
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Η έγγξαθε ηεθκεξίσζε ζα ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. όζνλ αθνξά ηπρόλ 

απαηηνύκελεο βειηηώζεηο ώζηε λα επηηπγράλεηαη ν αλσηέξσ κνλνζήκαληνο ζπζρεηηζκόο. 

 

3.2 Γηαθξίβσζε Δμνπιηζκνύ 

Όινο ν θύξηνο θαη βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο ζπγθνιιήζεσλ θαζώο θαη ν εμνπιηζκόο ειέγρσλ 

θαη δνθηκώλ ηνπ σιελνπξγείνπ ζα είλαη δηαθξηβσκέλνο π.ρ:   

-  Ακπεξόκεηξα, βνιηόκεηξα, ηαρύκεηξα ησλ απηόκαησλ κεραλώλ ζπγθόιιεζεο 

-  Μεραλέο ζπγθόιιεζεο γηα ηηο επηζθεπέο 

-  Φνύξλνη μήξαλζεο θαη ζπληήξεζεο πιηθώλ ζπγθόιιεζεο  

-  Μεραλέο θαη ζπζθεπέο θαηαζηξνθηθώλ δνθηκώλ θαη κε θαηαζηξνθηθώλ ειέγρσλ  

Η δηαθξίβσζε ζα γίλεηαη άκεζα ή έκκεζα θαη ζα απνδεηθλύεηαη από αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθό: 

-  Άκεζα, από δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαηά EN 45001  

- Έκκεζα, από ην σιελνπξγείν κέζσ ρξήζεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο δηαθξίβσζεο θαη 

πξνηύπνπ δηαθξηβσκέλνπ από δηαπηζηεπκέλν θνξέα σο άλσ.  

Σν πηζηνπνηεηηθό δηαθξίβσζεο ζα παξέρεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο κέηξεζεο: 

Ηκ/λία κέηξεζεο, πξόηππν βαζκνλόκεζεο, επηηξεπόκελεο απνθιίζεηο, κεηξεζείζεο ηηκέο 

θ.ιπ. 

 Δηδηθόηεξα, γηα ην ζύζηεκα απηόκαηνπ ειέγρνπ ησλ ζπγθνιιήζεσλ κε Τπεξήρνπο ε 

βαζκνλόκεζε ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε 4 ώξεο ιεηηνπξγίαο (ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνύ). 

 

3.3 Πηζηνπνίεζε Μεζόδσλ πγθόιιεζεο  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα πηζηνπνηεζνύλ όιεο νη κέζνδνη 

ζπγθόιιεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ήηνη:   

-  Απηόκαηε ζπγθόιιεζε βπζηδόκελνπ ηόμνπ γηα ηηο θύξηεο ειηθνεηδείο ξαθέο (SAW – 121) 

-  πλδπαζκέλε κέζνδνο γηα ηελ ξαθή ηζέξθη – ηζέξθη (SAW-121/ SMAW-111 ή  GMAW-

135)  

-  πγθόιιεζε επηζθεπώλ (SMAW-111 ή GMAW-135)  

Οη πηζηνπνηήζεηο Μεζόδσλ πγθόιιεζεο WPAR (Welding Procedure Approval Record) θαη 

Γηαδηθαζηώλ πγθόιιεζεο WPS (Welding Procedure Specification) ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηα 

πξόηππα ΔΝ288-3 θαη ΔΝ288-2 αληίζηνηρα. 

Η έγγξαθε Γηαδηθαζία πγθόιιεζεο (WPS) ζα πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο 

παξακέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ παξαγσγή: πνηόηεηα θαη πάρε ηζεξθηώλ, 

πνηόηεηα θαη δηάκεηξνη πιηθώλ ζπγθόιιεζεο, είδνο ξεύκαηνο Ampere, Volt, ηαρύηεηα 

ζπγθόιιεζεο θ. ιπ. 

ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ παξακέηξσλ ζπγθόιιεζεο πέξα από ηηο αλνρέο ηνπ πξνηύπνπ 

ΔΝ288-3 ην σιελνπξγείν ζα επαλαιακβάλεη όιε ηελ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο.  

Μόλν κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε όισλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηώλ δύλαηαη λα μεθηλήζεη ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζσιήλσλ θαη εθ’ όζνλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί νη ζπγθνιιεηέο (βι. 

παξάγξαθν 3.4). 

 

3.4 Πηζηνπνίεζε Ηιεθηξνζπγθνιιεηώλ  

Όινη νη ειεθηξνζπγθνιιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 287-1. 

Σεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο κπνξνύλ λα εμαηξεζνύλ εθείλνη νη ειεθηξνζπγθνιιεηέο γηα 

ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ελ ηζρύ πηζηνπνηεηηθό από εγθεθξηκέλν θνξέα πηζηνπνηήζεσλ (Third – 

Party Organisation) θαη θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 287-1. 
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3.5 Πηζηνπνίεζε Διεγθηώλ Με Καηαζηξνθηθώλ Διέγρσλ  

Σν πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όιεο ηηο εξγαζίεο κε θαηαζηξνθηθώλ ειέγρσλ NDT 

(Non Destructive Testing) πιηθώλ θαη ζπγθνιιήζεσλ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν ζε επίπεδν 

Level ΙΙ θαηά ΔΝ473 ή SNT-TC-1A. 

Οη κε θαηαζηξνθηθνί έιεγρνη αθνξνύλ :  

-  Οπηηθό έιεγρν ζπγθνιιήζεσλ 

-  Απηόκαην έιεγρν ζπγθνιιήζεσλ κε Τπεξήρνπο 

-  Υεηξνθίλεην έιεγρν ζπγθνιιήζεσλ / πιηθώλ κε Τπεξήρνπο κε ρξήζε κηαο θεθαιήο 

- Υεηξνθίλεην έιεγρν ζπγθνιιήζεσλ κε Τπεξήρνπο κε ρξήζε δπν θεθαιώλ ρσξηζηά 

(Tandem – Technic)  

-   Ραδηνγξαθηθό έιεγρν ζπγθνιιήζεσλ  

 

3.6 Πηζηνπνίεζε Καηαιιειόηεηαο Δζσηεξηθήο Δπέλδπζεο γηα Πόζηκν Νεξό 

Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθά από αλεμάξηεην θνξέα 

(ηεο απνιύηνπ εγθξίζεσο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.) πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ε εθαξκνδόκελε 

εζσηεξηθή επέλδπζε είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε πόζηκν λεξό. 

 

3.7 Γεληθνί Όξνη 

Οη πηζηνπνηήζεηο Μεζόδσλ πγθόιιεζεο (WPAR) Γηαδηθαζηώλ πγθόιιεζεο (WPS), 

Ηιεθηξνζπγθνιιεηώλ θαη ειεγθηώλ κε θαηαζηξνθηθώλ ειέγρσλ (NDT) δηεμάγνληαη από 

αληίζηνηρνπο δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνύην θνξείο πηζηνπνηήζεσλ (Third Party Organisations). 

Πέξα από ηα αλσηέξσ, ε ΔΤΓΑΠ A.E ηεξεί ην δηθαίσκα λα θξίλεη κε απνδεθηό πξνζσπηθό 

(ζπγθνιιεηή ή ειεγθηή) ζην νπνίν απνδεδεηγκέλα ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε ε πνηόηεηα 

εξγαζίαο ηνπ (ηθαλόηεηα, αμηνπηζηία, εκπεηξία θιπ). 
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4. ΒΑΙΚΑ ΤΛΙΚΑ  

 

Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ραιύβδηλα ηζέξθηα πνηόηεηαο πιηθνύ 

ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία θαη ην πξόηππν DIN 1626 (St 37.0 θαη St 52.0)  

Γηα ηελ ρεκηθή ζύζηαζε αλά ρύηεπζε ή ζσιήλα  θαζώο θαη ηηο απαηηνύκελεο κεραληθέο 

αληνρέο (ηζέξθη, ζσιήλαο, ζπγθνιιήζεηο) ηζρύνπλ νη πίλαθεο 2,3 θαη 4 ηνπ πξνηύπνπ DIN 

1626. 

Η δηαδηθαζία ρύηεπζεο ησλ ηζεξθηώλ αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ ραιπβνπξγείνπ παξαγσγήο. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν θαζεζπραζκέλσλ (Killed, R - θαηά DIN 1626, FN – θαηά EN 

10025) ή πιήξσο θαζεζπραζκέλσλ (Fully Killed, RR -  θαηά DIN 1626, FF – θαηά ΔΝ 

10025) ραιύβσλ. 

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο πιηθνύ (απ’ όηη πξνβιέπεηαη από ηελ 

παξαγγειία) απαηηείηαη ε έγγξαθε απνδνρή από ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ., πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγσγήο 

Δλαιιαθηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη (ρσξίο πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ.) 

νη παξαθάησ πνηόηεηεο πιηθνύ : 

- Αληί ηνπ St 37.0 θαηά DIN 1626 : 

Η νκάδα S235 …. θαηά EN 10025 εθ΄όζνλ είλαη killed ή fully killed (FN ή FF) 

P235 TR1 θαη TR2 θαηά pr ΔΝ 10217-1  

API 5L – GRB κε απαηηήζεηο ρεκηθήο αλάιπζεο (ρύηεπζε θαη ζσιήλα) ζύκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα 2Β – PSL2 (welded), ηζνδύλακν άλζξαθα θαηά SR18 ηνπ API 5L θαη κέγηζηε ηηκή 

CE = 0,40% 

- Αληί ηνπ St52.0 θαηά DIN1626 : 

   H oκάδα S355 …. θαηά ΔΝ10025 εθηόο  ησλ πνηνηήησλ JR, JO 

Σα ηζέξθηα ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά ηνπ ραιπβνπξγείνπ πξνέιεπζεο ηύπνπ 3.1.Β 

θαηά ΔΝ 10204 θαη ζα θέξνπλ επθξηλή ζήκαλζε γηα ηελ απαηηνύκελε ηαύηηζε (πιηθνύ – 

πηζηνπνηεηηθνύ). 

Όια ηα ηζέξθηα ζα ειέγρνληαη από ην σιελνπξγείν κέζσ έγγξαθεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

εηζεξρνκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

-  Έιεγρν πηζηνπνηεηηθώλ ραιπβνπξγείνπ 

-  Οπηηθό θαη δηαζηαζηνινγηθό έιεγρν ζύκθσλα κε ηα πξόηππα EN 10163 θαη ΔΝ 10051 

-  Γεηγκαηνιεπηηθέο θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο (1 εθειθπζκόο, 1 θάκςε, ρεκηθή αλάιπζε) γηα 

θάζε δηαθνξεηηθή ρύηεπζε ηζεξθηώλ, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα θαη ζπλζήθεο πνπ 

πξνβιέπεη ην DIN 1626. 

Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο νη νπνίνη ζα δηεμάγνληαη ππ’ επζύλε ηνπ σιελνπξγείνπ 

ζα εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθό ηύπνπ 3.1.Β θαηά ΔΝ 10204 

 

 

5. ΤΛΙΚΑ ΤΓΚΟΛΛΗΗ  

 

Ιζρύνπλ νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξόηππα:EN 759, EN 756, ΔΝ 760, EN 499, EN 

440, EN 439. 

Όια ηα πιηθά ζπγθόιιεζεο ζα έρνπλ ελ ηζρύ έγθξηζε από έλα ηνπιάρηζηνλ δηεζλή νξγαληζκό 

πηζηνπνηήζεσλ (Third Party Organisation) ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη από αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθό. 
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Σα πιηθά ζπγθόιιεζεο ζα είλαη θαηλνύξγηα, ζε θαιή θαηάζηαζε ζπζθεπαζίαο, ρσξίο ίρλε 

αιινίσζεο ηεο επηθάλεηάο ηνπο ε δε απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ηνπο (μήξαλζε – ζπληήξεζε) 

ζα αθνινπζεί ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη ην πξόηππν DVS 0504. 

Όια ηα πιηθά ζπγθόιιεζεο ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά εξγνζηαζίνπ ηύπνπ 3.1.Β 

θαηά ΔΝ 10204  όπνπ ζα αλαθέξνληαη: 

- Ο αξηζκόο παξηίδαο (Batch No) πνπ ζα ηαπηίδεηαη κε ηελ ζπζθεπαζία  ηνπ πιηθνύ  

- Απνηειέζκαηα ρεκηθήο αλάιπζεο θαη κεραληθώλ δνθηκώλ 

Δηδηθά γηα ηα ειεθηξόδηα κε βαζηθή επέλδπζε επηζεκαίλνληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο: 

- Απνζήθεπζε ζε ζηεγλό θαη θιεηζηό ρώξν κε ειεγρόκελε ζεξκνθξαζία (min + 18
ν
 C ) θαη 

πγξαζία (max 60%)  

Πξηλ ηελ ρξήζε απαηηείηαη: 

-  Ξήξαλζε ζε εηδηθό θνύξλν γηα 2 ώξεο ηνπιάρηζηνλ ζε ζεξκνθξαζία min 250
o
C  (γηα 

πνηόηεηα πιηθνύ κε όξην δηαξξνήο έσο θαη 355MPa) Μέγηζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα 

δηαδνρηθώλ μεξάλζεσλ 10 ώξεο. 

-   πληήξεζε ζε αηνκηθά θνπξλάθηα ζε 100
ν 
C έσο 200

ν
 C γηα κηα βάξδηα εξγαζίαο ην πνιύ. 

- Δθόζνλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή ζπζθεπαζία (Vacuum – Pack) ηα ειεθηξόδηα ζα 

ηνπνζεηνύληαη θαηεπζείαλ ζηα θνπξλάθηα ζπληήξεζεο, ρσξίο μήξαλζε. Η δηαδηθαζία 

μήξαλζεο ζα εθαξκνζηεί εθ’ όζνλ δηαθνπεί ε ζπληήξεζή ηνπο.   

Η ζθόλε απηόκαηεο ζπγθόιιεζεο ζα ππόθεηηαη ζηελ δηαδηθαζία απνζήθεπζεο, μήξαλζεο θαη 

ζπληήξεζεο (ζεξκνθξαζία – ρξόλνο παξακνλήο) πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο ηεο. 

θόλε πνπ αλαθπθιώλεηαη, αθνύ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζα ππόθεηηαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

αλσηέξσ δηαδηθαζία μήξαλζεο πξηλ επαλαρξεζηκνπνηεζεί.  

Η αλσηέξσ δηαδηθαζία ζα πεξηγξάθεηαη ζε εηδηθή νδεγία εξγαζίαο ηνπ σιελνπξγείνπ.  

 

 

6. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΩΛΗΝΩΝ 

 

Οη ζσιήλεο ζα παξάγνληαη κε ηηο παξαθάησ απηόκαηεο κεζόδνπο ειεθηξνζπγθόιιεζεο: 

-  SAW (Submerged arc welded)  

-  HF – EW (High Frequency Electric Welded) 

Όινη νη ζσιήλεο ζα έρνπλ νκνηόκνξθν κήθνο από 8,0 έσο 12,0 κέηξα ζύκθσλα κε ηελ 

παξαγγειία θαη δελ ζα πξνέξρνληαη από ζπλέλσζε κηθξόηεξσλ ηκεκάησλ (δελ επηηξέπνληαη 

νη εγθάξζηεο – πεξηθεξεηαθέο ξαθέο) 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ SAW: 

- Σν ρξεζηκνπνηνύκελν ηζέξθη ζα έρεη πιάηνο κεηαμύ 0,6 θαη 3 θνξέο ηελ εμσηεξηθή 

δηάκεηξν ηνπ παξαγόκελνπ ζσιήλα 

-  Θα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα θνξδόλη ζπγθόιιεζεο ζην εζσηεξηθό θαη έλα ζην 

εμσηεξηθό ηνπ ζσιήλα 

-  Μόλν νη ζσιήλεο ειηθνεηδνύο ξαθήο επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ ξαθή ηζέξθη – ηζέξθη, ε 

νπνία δελ ζα ηεξκαηίδεη ζε άθξν ηνπ ζσιήλα 

Σα πξνο ζπγθόιιεζε δηακήθε άθξα ησλ ηζεξθηώλ ζα θαηεξγάδνληαη, δηακνξθώλνληαη θαη 

ηξνρίδνληαη κε ζπλερή κεραληθό ηξόπν ώζηε λα πξνθύπηνπλ θαζαξέο επηθάλεηεο, θαηάιιειεο 

γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ απηόκαησλ ζπγθνιιήζεσλ. 

Η εζσηεξηθή ππεξύςσζε ηεο ξαθήο (ζηνπο ζσιήλεο SAW) ζα ηξνρίδεηαη ζε κήθνο 

ηνπιάρηζηνλ 30mm από ην θάζε άθξν ηνπ ζσιήλα. 

Η εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ππεξύςσζε ηεο ξαθήο (ζηνπο ζσιήλεο HF – EW) ζα 

θαηεξγάδεηαη ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζσιήλα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν4.1.4 θαη 4.10.4b ηνπ 

DIN 1626.  



Γηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

201_01_v0001_ΚΑΤΑΣΚΔΥΗ ΦΑΛΥΒΓΟΣΩΛΗΝΩΝ  

1 Ιανοσαρίοσ 2013  Τ.Π. 201.01 

7 

Σα ειεύζεξα άθξα ησλ ζσιήλσλ ζα δηακνξθώλνληαη κε κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία ζε θξέδα 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.10.5 ηνπ DIN 1626. 

Η πεξηνρή ηεο θξέδαο ζα είλαη ειεύζεξε από ηξαπκαηηζκνύο, εγθνπέο, αθαζαξζίεο, 

εγθιείζεηο θ. ιπ. 

ε πεξίπησζε ύπαξμεο αλαδίπισζεο πιηθνύ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 

7.8.10 ηνπ API 5L.  

 

 

7. ΠΟΙΟΣΙΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 

 

7.1 Γεληθά 

Γηα  ην είδνο ησλ ειέγρσλ / δνθηκώλ,  πνζνζηά ειέγρσλ, ζέζε ιήςεο δνθηκίσλ, δηακόξθσζε 

δνθηκίσλ, ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ειέγρνπ, αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ, επαλαιεπηηθέο 

δνθηκέο θ.ι.π. ηζρύεη ην πξόηππν DIN 1626 κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαθάησ παξαγξάθνπο.   

ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα δνθηκώλ (παξ. 11) αλαθέξνληαη επηπιένλ ηα απαηηνύκελα πνζνζηά 

ειέγρνπ γηα θάζε εκπιεθόκελν κέξνο (σιελνπξγείν, ΔΤΓΑΠ Α.Δ) θαζώο θαη ην είδνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ απαηηνύκελνπ πηζηνπνηεηηθνύ. 

Οη έιεγρνη θαη δνθηκέο δηεμάγνληαη αθνύ νη παξαγόκελνη ζσιήλεο νκαδνπνηεζνύλ ζε 

παξηίδεο σο θάησζη (θαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.3.2 ηνπ DIN 1626): 

DN < 500 , παξηίδεο ησλ 100 ζσιήλσλ 

DN > 500 , παξηίδεο ησλ 50 ζσιήλσλ 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε θάζε παξηίδα ζα πεξηιακβάλεη ζσιήλεο κε ηελ ίδηα νλνκαζηηθή 

Γηάκεηξν (DN) θαη πάρνο, ηελ ίδηα πνηόηεηα πιηθνύ, ηελ ίδηα κέζνδν ζπγθόιιεζεο θαη ηελ 

ίδηα ζεξκηθή θαηεξγαζία. 

 

7.2 Καηαζηξνθηθέο Γνθηκέο 

Γηεμάγνληαη νη θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην DIN 1626. 

- Γνθηκή Δθειθπζκνύ βαζηθνύ πιηθνύ θαη θύξηαο ξαθήο 

- Γνθηκή επηπέδσζεο ή (εθ’ όζνλ δελ είλαη εθαξκόζηκε) δνθηκή εθηόλσζεο 

- Γνθηκή θάκςεο θύξηαο ξαθήο 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ ξαθή ηζέξθη - ηζέξθη ζα εθαξκόδνληαη νη ίδηεο θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο θαη 

απαηηήζεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ θύξηα ξαθή. 

Ωο δείγκα όκσο, ζα ιακβάλεηαη 1 ξαθή αλά 100 (DN < 500mm) ή αλά 50 (DN>500mm) 

παξόκνηεο ξαθέο. 

 

7.3 Γνθηκή ηεγαλόηεηαο 

Γηεμάγεηαη ζε όινπο ηνπο ζσιήλεο, κε πδξαπιηθή δνθηκή ζε πίεζε P ππνινγηδόκελε από ηε 

ζρέζε: 

 

 

 

 

Όπνπ:  P = πίεζε Γνθηκήο ζε bar 

D = Δμσηεξηθή Γηάκεηξνο ζε mm 

 T = Πάρνο ηνηρώκαηνο ζε mm 

 S = Σάζε ίζε κε ην 70% ηνπ ειαρίζηνπ 

       όλνκ. νξίνπ δηαξξνήο ηνπ πιηθνύ ζε Nt / mm
2
  

P = 20    S x T 

      D 
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Η πίεζε δνθηκήο δελ ζα μεπεξλά ζε θακία πεξίπησζε ηα 70 bar (7000 Kpa). 

Η πίεζε δνθηκήο εθαξκόδεηαη γηα 5 sec ηνπιάρηζηνλ ζε ζσιήλεο κε εμσηεξηθή δηάκεηξν 

D<457mm θαη γηα 10sec ηνπιάρηζηνλ γηα εμσηεξηθή δηάκεηξν D > 457mm. 

Οη ζσιήλεο πξέπεη λα πεξάζνπλ ηελ δνθηκή ρσξίο λα παξνπζηαζηεί δηαξξνή ή νξαηή 

παξακόξθσζε.  

Η πδξαπιηθή δνθηκή ζα πηζηνπνηείηαη κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο δηαθξηβσκέλσλ νξγάλσλ 

(καλόκεηξν θαη θαηαγξαθηθό) θαη θαηαγξαθηθήο ηαηλίαο όπνπ ζα θαίλεηαη ε πίεζε θαη 

δηάξθεηα δνθηκήο γηα θάζε ζσιήλα. 

Η πδξαπιηθή δνθηκή ζα επαλαιακβάλεηαη εθ’ όζνλ πξνθύςεη επηδηόξζσζε ζηoλ ζσιήλα 

ιόγσ επξεκάησλ ζε κεηαγελέζηεξνπο ειέγρνπο. 

 

7.4 Οπηηθόο Έιεγρνο 

Διέγρνληαη νη επηθάλεηεο θαη νη ζπγθνιιήζεηο ησλ ζσιήλσλ 100% ζύκθσλα, κε ην DIN 1626 

παξ. 4.5, 4.7, 5.5.7.  

Ο έιεγρνο δηεμάγεηαη ζε όιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο θαη νπσζδήπνηε κεηά ηελ ηειεπηαία 

πδξαπιηθή δνθηκή. 

 

7.5 Με θαηαζηξνθηθνί έιεγρνη ζπγθνιιήζεσλ NDT (Non Destructive Testing) 

Γηεμάγνληαη κε Τπέξερνπο (απηόκαηα / ρεηξνθίλεηα) θαη ξαδηνγξαθίεο κε ηελ κεζνδνινγία, 

ηα θξηηήξηα απνδνρήο θαη ηα πνζνζηά ειέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

 

7.5.1 Απηόκαηνο Έιεγρνο κε Τπέξερνπο 

Οη ζπγθνιιήζεηο ειέγρνληαη 100% ζε όιν ηνπο ην κήθνο κε απηόκαην ζύζηεκα Τπεξήρσλ 

θαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν API 5L.  

Βαζκνλόκεζε ηνπ απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο, δνθίκηα αλαθνξάο, θξηηήξηα απνδνρήο – 

απόξξηςεο όπσο αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 9.7.4.1 έσο 9.7.4.3 ηνπ αλσηέξσ πξνηύπνπ. 

Γελ είλαη απνδεθηέο ξσγκέο, αηειήο δηείζδπζε θαη αηειήο ηήμε (cracks, incomplete 

penetration, lack of fusion) ηόζν ζηηο ζπγθνιιήζεηο όζν θαη ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο.  

Ο απηόκαηνο έιεγρνο ζα δηεμάγεηαη θάησ από ηελ ζπλερή παξνπζία πηζηνπνηεκέλνπ ειεγθηή 

ππεξήρσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηεο παξνύζαο. 

Σν απηόκαην ζύζηεκα ππεξήρσλ ζα δηαηεζεί ερεηηθό Alarm θαη ζύζηεκα ρξσκαηηθήο 

ζήκαλζεο ηεο πεξηνρήο όπνπ επηζεκαίλνληαη ζθάικαηα πξνο επηδηόξζσζε. 

   

7.5.2 Υεηξνθίλεηνο Έιεγρνο κε Τπέξερνπο 

Δθαξκόδεηαη ζηηο πεξηνρέο εθείλεο όπνπ δελ εθαξκόζηεθε ν απηόκαηνο έιεγρνο ήηνη: 

- Δπηζθεπέο ζπγθνιιήζεσλ (ζσιήλεο SAW)  

- Ραθέο ηζέξθη-ηζέξθη (ζσιήλεο SAW) 

- ηαπξνί ησλ αλσηέξσ ξαθώλ κε ηηο ειηθνεηδείο ξαθέο  

- Άθξα ζσιήλσλ, εθ’ όζνλ δελ εθαξκόδεη ηθαλνπνηεηηθά ν απηόκαηνο έιεγρνο (ζσιήλεο EW) 

- Πεξηνρέο ζπγθόιιεζεο όπνπ ππάξρνπλ ππόλνηεο γηα κε ηθαλνπνηεηηθή δηεμαγσγή ηνπ 

απηόκαηνπ ειέγρνπ Τπεξήρσλ (π.ρ. βιάβε ζπζηήκαηνο ζήκαλζεο, Alarm θιπ) 

Οη αλσηέξσ πεξηνρέο ειέγρνληαη 100% ζύκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ 

απηόκαηνπ ειέγρνπ ππεξήρσλ. 

Δηδηθόηεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηζθεπώλ ζπγθνιιήζεσλ (ζσιήλεο SAW) ν ρεηξνθίλεηνο 

έιεγρνο ζα γίλεηαη θαη κε ηηο δπν ηερληθέο πνπ αθνινπζνύλ: 

(α) έιεγρνο κε ηερληθή 1 γσληαθήο θεθαιήο (ηερληθή παικνύ – ερνύο) θαη αθνινύζσο 

(β) έιεγρνο κε 2 γσληαθέο θεθαιέο ηαπηόρξνλα (ηερληθή Tandem) 
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Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ηερληθήο (β) απαηηείηαη εθπαίδεπζε – εμεηδίθεπζε από αληίζηνηρν 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα Πηζηνπνηήζεσλ. 

Δλαιιαθηηθά ην σιελνπξγείν δύλαηαη λα εθαξκόδεη ρεηξνθίλεην έιεγρν κε ηελ ηερληθή (α) 

κόλν, εθ’ όζνλ: 

- Η πξνο επηζθεπή πεξηνρή αθαηξεζεί ζρεδόλ ζε όιν ην πάρνο ηνπ πιηθνύ ζπγθόιιεζεο, 

αλεμαξηήησο ηνπ βάζνπο ηνπ ζθάικαηνο 

- Τπάξρεη γξαπηή νδεγία εξγαζίαο πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ αλσηέξσ κεζνδνινγία 

 

7.5.3 Ραδηνγξαθηθόο Έιεγρνο 

Η επηινγή ησλ ξαθώλ πξνο ξαδηνγξάθεζε ζα ππνδεηθλύεηαη από ηνλ επηζεσξεηή ηεο 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ, αθνύ έρνπλ νινθιεξσζεί νη έιεγρνη κε ππεξήρνπο θαη έρνπλ παξαδνζεί ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

πγθεθξηκέλα ζε θάζε παξηίδα ζσιήλσλ ειέγρνληαη νη παξαθάησ πεξηνρέο ξαθώλ: 

 (α) Άθξα ζσιήλσλ: 

- Διέγρεηαη ην 2% ηεο παξηίδαο ησλ ζσιήλσλ.   

- Η ξαδηνγξάθεζε δηεμάγεηαη θαηά κήθνο ηεο ξαθήο ζηα δύν άθξα ησλ ζσιήλσλ θαη ζε 

ζπλερόκελν κήθνο 200mm γηα ην θαζέλα από απηά. 

 (β) Δπηζθεπέο Ραθώλ: 

- Διέγρεηαη ην 2% ηεο παξηίδαο ησλ ζσιήλσλ.  

- Οη επηιεγκέλνη πξνο ξαδηνγξάθεζε ζσιήλεο ειέγρνληαη ζε   

  όιν ην κήθνο ησλ επηζθεπώλ πνπ θέξνπλ. 

 (γ) Ραθέο ηζέξθη-ηζέξθη: 

- Διέγρεηαη ην 2% ηεο παξηίδαο ησλ ζσιήλσλ. 

- Η ξαδηνγξάθεζε πεξηιακβάλεη ην 100% ηεο ξαθήο ηζέξθη- 

   ηζέξθη , θαζώο θαη 400mm από θάζε ειηθνεηδή ξαθή πνπ  

   απηή ζπλαληά (200mm εθαηέξσζελ ηεο ηνκήο). 

Η δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη κε ρξήζε αθηίλσλ –ρ ή –γ, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΝ 

1435-Class A, θαη ηα απνηειέζκαηα αμηνινγνύληαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν API 5L – 

παξάγξαθνο 9.7.3.10. 

Γελ είλαη απνδεθηέο ξσγκέο, αηειήο δηείζδπζε θαη αηειήο ηήμε (cracks,  incomplete 

penetration, lack of fusion) ηόζν ζηηο ζπγθνιιήζεηο όζν θαη ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο. 

Οη αλσηέξσ έιεγρνη δύλαηαη λα δηεμάγνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο κεηαμύ ηνπο ζσιήλεο (α), (β) ή 

(γ). 

Γηα θάζε έλα ζσιήλα πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο, επηιέγνληαη πξνο 

ξαδηνγξάθεζε άιινη δύν ζσιήλεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ειέγρνπ (α), (β), (γ) θ.ν.θ. 

Δθόζνλ πξνθύπηεη ζπζηεκαηηθή απόθιηζε ζηελ ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ειέγρσλ κε 

Τπεξήρνπο θαη ξαδηνγξαθίεο, ην σιελνπξγείν ζα θξνληίζεη κεηά από έγθξηζε ηεο ΔΤΓΑΠ 

Α.Δ γηα άκεζε άξζε ησλ αηηίσλ: 

Αιιαγή κεζόδνπ NDT, αύμεζε πνζνζηνύ ξαδηνγξαθηθνύ ειέγρνπ από ην σιελνπξγείν, 

αιιαγή ειεγθηνύ NDT.  

 

7.6 Γηαζηαζηνινγηθόο Έιεγρνο 

Μεηά ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ δηεμάγνληαη νη παξαθάησ δηαζηαζηνινγηθνί έιεγρνη  

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην DIN 1626 εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ παξνύζα 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 

(α) Δμσηεξηθή Γηάκεηξνο (D) 
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Γηα ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν, ην νλνκ. πάρνο θαη ην βάξνο (αλά ηξέρνλ κέηξν) ζσιήλσλ ηζρύεη 

ην πξόηππν ΔΝV 10220. 

Οη επηηξεπόκελεο αλνρέο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζώκαηνο θαη άθξσλ ζσιήλσλ ζα αθνινπζνύλ 

ηνλ πίλαθα: 

 

Δμσηεξηθή Γηάκεηξνο 

D 

(mm) 

Αλνρή εμσηεξηθήο Γηακέηξνπ  

ώκα θαη Άθξα σιήλσλ 

(mm) 

< 200 ± 1% D ή ± 0,5mm (όπνην είλαη κεγαιύηεξν) 

200 < D < 1000 ± (0,5% D +1)  

> 1000 ± 6mm 

 

Οη κεηξήζεηο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 5.5.10 ηνπ DIN 1626. 

Η κεηξνύκελε απόθιηζε (από ηελ νλνκαζηηθή ηηκή) ζηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ησλ άθξσλ 

(αλνρή εμσηεξηθήο δηακέηξνπ άθξσλ) ζα ζεκαίλεηαη θαηάιιεια θαη ζηα δύν άθξα ηνπ 

ζσιήλα (βι. Παξάγξαθν 10.3.β ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο.) 

 

(β) Απόθιηζε Κπθιηθόηεηαο (νβαιόηεηα) 

Οη επηηξεπόκελεο αλνρέο ζα ζπκθσλνύλ κε ηνλ πίλαθα:   

 

Δμσηεξηθή Γηάκεηξνο 

D 

(mm) 

Δπηηξεπόκελε Απόθιηζε Κπθιηθόηεηαο 

D max 

D 

D min  

D 

< 200 + 0,75% - 0,75% 

>200 + 1% - 1% 

Γηα ιόγν D/T > 100 (όπνπ Σ= πάρνο πιηθνύ) πξέπεη λα ππάξρεη ζπκθσλία πξηλ ηελ αλάζεζε ηεο παξαγγειίαο 

Η απόθιηζε θπθιηθόηεηαο πξνζδηνξίδεηαη κε θαηεπζείαλ πξαγκαηηθή κέηξεζε ηεο κεγίζηεο 

θαη ειαρίζηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα (ζην ίδην επίπεδν) θαη ζε θάζε άθξν 

ρσξηζηά. 

 

(γ) Καζεηόηεηα Άθξσλ 

Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα απνθιίλνπλ πάλσ από 1,6mm ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν 

από λνεηό επίπεδν θάζεην ζηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα πνπ πεξλά από ην θέληξν ηνπ θαη ζην 

άθξν απηνύ. 

 

(δ) Φξέδα Άθξσλ 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 6 ηεο παξνύζαο.  

 

(ε) Πάρνο ηνηρώκαηνο (Αλνρέο) 

Ιζρύνπλ ηα όξηα ηνπ DIN 1626 – παξ 4.10. 2.2.  

Γηα ηε κέηξεζε ηνπ πάρνπο ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκόο (NDT ή κεραληθόο) 

ζύκθσλα κε ην API 5L – παξ 7.3. 

 

(ζη) Δπζπγξακκία ζσιήλσλ 

Η απόθιηζε επζπγξακκίαο γηα νπνηνδήπνηε κήθνο ζσιήλα L, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 0,2% 

ηνπ κήθνπο L. 
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Δπηπιένλ, ε απόθιηζε επζπγξακκίαο αλά ηξέρνλ κέηξν δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 3mm.  

Η κέηξεζε δηεμάγεηαη κε ηελ βνήζεηα λήκαηνο από ην έλα έσο ην άιιν άθξν θαηά κήθνο ηνπ 

ζσιήλα. 

 

 

 

(δ) Μήθνο σιήλσλ 

Όινη νη ζσιήλεο ζα έρνπλ νκνηόκνξθν κήθνο (ζύκθσλα κε ηελ παξαγγειία) ρσξίο ελδηάκεζε 

εγθάξζηα πεξηθεξεηαθή ζπγθόιιεζε. 

Διάρηζην κήθνο ζσιήλσλ: 8,00κ 

Μέγηζην κήθνο ζσιήλσλ: 12,00κ 

 

Ολνκαζηηθό 

Μήθνο 

Αλνρή Μήθνπο (mm) γηα εμσηεξηθή Γηάκεηξν 

(κέηξα) D < 500 D > 500 

8,0 έσο 12,0 κ + 15 

     0 

+ 25 

     0 

 

(ε) Τπεξύςσζε Ραθώλ (κέζα - έμσ) 

Ιζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην DIN 1626 - παξ. 4.1.4 θαη  4.10.4 (α), (b) 

 

(ζ) Δθθεληξόηεηα ησλ ξαθώλ (out – of Line Weld Bead)  

Δίλαη απνδεθηή (ζηηο ζσιήλεο SAW) εθ’ όζνλ εμαζθαιίδεηαη πιήξεο δηείζδπζε θαη πιήξεο  

Σήμε (penetration, Fusion) ηεο ζπγθόιιεζεο όπσο ζα απνδεηθλύεηαη από ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κε θαηαζηξνθηθώλ ειέγρσλ (Τπέξερνη ή Ραδηνγξαθίεο). 

 

(η) Αθηηληθή δηαθνξά Αθκώλ ειαζκάησλ (Radial offset of Plate Edges) 

Γηα ζσιήλεο EW ηζρύνπλ ηα πεξηνξηζηηθά όξηα ησλ αλνρώλ πάρνπο (DIN 1626 – παξ. 

4.10.2.2) 

Γηα ζσιήλεο SAW ηζρύνπλ νη αλνρέο ηνπ πίλαθα: 

 

Πάρνο Σνηρώκαηνο Σ 

(mm) 

Μέγηζηε Αθηηληθή Γηαθνξά Αθκώλ ειαζκάησλ 

(mm) 

Σ < 12,5 1,6 

Σ > 12,5 0,125 Σ (max 3,2mm) 

 

7.7 Υεκηθή ύζηαζε σιήλα 

Ο έιεγρνο ρεκηθήο ζύζηαζεο δηεμάγεηαη ζηνλ ζσιήλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηεμαγσγή 

ησλ θαηαζηξνθηθώλ δνθηκώλ, ήηνη 1 δνθηκή αλά παξηίδα ζσιήλσλ. 

Ο έιεγρνο ζα δηεμάγεηαη κε ηελ θαζκαηνγξαθηθή  κέζνδν θαη ζα δίλεη απνηειέζκαηα γηα όια 

ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην εθαξκνζηέν πξόηππν α’ ύιεο (ηζέξθη πξνέιεπζεο). 

Οη απνδεθηέο απνθιίζεηο ζηελ ρεκηθή αλάιπζε ηνπ ζσιήλα δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηα όξηα 

ηνπ πξνηύπνπ ηεο α’ ύιεο (ηζέξθη πξνέιεπζεο) θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο .  

 

7.8 Έιεγρνο ήκαλζεο σιήλσλ 

Γηεμάγεηαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 10 ηεο παξνύζαο 

Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
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8. ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΙ 

 

Δθ’ όζνλ δηαπηζησζνύλ απνθιίζεηο θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ απαηηνύκελσλ δνθηκώλ / 

ειέγρσλ, νη ζσιήλεο δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

Γηα θάζε έλα ζσιήλα πνπ δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 

(Γνθηκέο παξαγξάθσλ:7.4, 7.5, 7.6, 7.8) επηιέγνληαη, από ηνλ επηζεσξεηή ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ., 

άιινη δύν ζσιήλεο πξνο έιεγρν θ.ν.θ. 

Γηα θάζε έλα δνθίκην πνπ δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηηο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο 

(Γνθηκέο παξαγξάθσλ:7.2, 7.7) επηιέγνληαη, από ηνλ επηζεσξεηή ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ., άιια δύν 

δνθίκηα πξνο έιεγρν θ.ν.θ. ζύκθσλα κε ην DIN 1626- παξ 5.6.2 (Γηπιαζηαζκόο Γνθηκίσλ θαη 

Γεηγκάησλ).  

Σν σιελνπξγείν ζα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ απνθιίζεσλ ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο, πξηλ ηελ λέα επηζεώξεζε. 

 

 

9. ΔΠΙΓΙΟΡΘΩΔΙ 

 

Η επηδηόξζσζε επηθαλεηαθώλ ζθαικάησλ ζην πιηθό ή ηηο ζπγθνιιήζεηο ζα αθνινπζεί ην DIN 

1626 – παξ. 4.7. 

Η επηδηόξζσζε κε ζπγθόιιεζε ζηηο ζσιήλεο EW δελ επηηξέπεηαη. 

Η επηδηόξζσζε κε ειεθηξνζπγθόιιεζε ζηηο ζσιήλεο SAW ζα αθνινπζεί ην πξόηππν  

API-5L-παξ. Β3 θαη C1. 

Η πηζηνπνίεζε κεζόδνπ επηζθεπήο θαη πξνζσπηθνύ ζα αθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο (παξ. 3). 

Η απνκάθξπλζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ πιηθνύ ζα γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ Arc-Air ε κε 

ηξόρηζκα έσο όηνπ αθαηξεζεί ην ζθάικα. 

Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζπληζηάηαη ν έιεγρνο κε Μαγλεηηθά σκαηίδηα ή Γηεηζδπηηθά 

Τγξά (κε ηελ επζύλε ηνπ σιελνπξγείνπ) ηεο πεξηνρήο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

πξνβιεκαηηθνύ πιηθνύ. 

 

 

Αθνινπζεί πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηώλ, ζπγθόιιεζε ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

Γηαδηθαζία (WPS) θαη 100% επαλέιεγρνο ησλ επηδηνξζώζεσλ κέζσ κε θαηαζηξνθηθνύ 

ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 7.5.2 ή 7.5.3 ηεο παξνύζαο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο. 

 

 

10. ΗΜΑΝΗ ΩΛΗΝΩΝ 

 

ε θάζε έλα ζσιήλα ζα ππάξρεη θαηάιιειε ζήκαλζε πνπ ζα εθαξκόδεηαη κε ζθξάγηζκα, 

αλαγξαθή ζηνηρείσλ θαη ρξσκαηηθή ζήκαλζε σο θάησζη:  

 

10.1 θξάγηζκα ηνηρείσλ 

Σν ζθξάγηζκα δηεμάγεηαη κε κεηαιιηθή ζθξαγίδα ύςνπο ζηνηρείσλ ηνπιάρηζηνλ 6mm θαη 

ζηξνγγπιεπκέλα άθξα. 

α) Θέζε θξαγίζκαηνο 
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-  Δμσηεξηθά ηνπ ζσιήλα. 

- ην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα, ζε απόζηαζε 100mm από απηό θαη ηνπιάρηζηνλ 25                    

mm από ηελ πιεζηέζηεξε ζπγθόιιεζε (ειηθνεηδή ή επζεία ξαθή). 

β) ηνηρεία πνπ θξαγίδνληαη 

-  ύκβνιν ηνπ σιελνπξγείνπ (πνπ θαηαζθεύαζε ηνλ ραιπβδνζσιήλα)  

-  ύκβνιν πνηόηεηαο Τιηθνύ (πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε) 

 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΟΤ ΤΜΒΟΛΟ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΟΤ ΤΜΒΟΛΟ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

 

St 37.0, S235…, P235… A1 St 44.0 B1 

API5L-GRB A2 St 52.0,  S355.... C1 

 

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο δηαθνξεηηθήο πνηόηεηαο πιηθνύ (απνδνρή από ΔΤΓΑΠ Α.Δ 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο) ην σιελνπξγείν ζα εηδνπνηείηαη (από ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ) γηα 

ρξήζε εηδηθνύ ζπκβόινπ. 

-  Α/Α σιήλα  

-  θξαγίδα επηζεσξεηή ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

 

10.2 Αλαγξαθή ηνηρείσλ 

Η αλαγξαθή ζηνηρείσλ γίλεηαη κε άζπξν αλεμίηειν ζηνλ θαηξό ρξώκα ύςνπο ζηνηρείσλ 

ηνπιάρηζηνλ 20 mm θαη αθνύ νινθιεξσζεί ε εμσηεξηθή κόλσζε ηνπ ζσιήλα. 

α) Θέζε Αλαγξαθήο 

- Δμσηεξηθά ηνπ σιήλα πάλσ ζηελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε 

- ε απόζηαζε 500mm από ην έλα άθξν ηνπ 

β) ηνηρεία πνπ Αλαγξάθνληαη (θαηά ζεηξά) 

- ΔΤΓΑΠ ΑΔ – Αξηζκόο παξαγγειίαο ΔΤΓΑΠ Α.Δ. (π.ρ. 100236749) 

- Πιήξεο Ολνκαζία ηνπ σιελνπξγείνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζσιήλα 

- Δμσηεξηθή δηάκεηξνο ρ πάρνο  ηνηρώκαηνο (π.ρ. 610ρ7.1) 

- Πξαγκαηηθή πνηόηεηα πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (π.ρ. API 5L-GRB, S235JRG2) 

- Μήλαο θαη Έηνο Καηαζθεπήο (π.ρ. 9/02) 

 

10.3 Υξσκαηηθή ήκαλζε 

Η ρξσκαηηθή ζήκαλζε γίλεηαη κε ην αλεμίηειν ρξώκα ηεο παξαγξ. 10.2 σο θάησζη θαη αθνύ 

νινθιεξσζεί ε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή κόλσζε ηνπ ζσιήλα. 

α) Θέζε ήκαλζεο 

Δζσηεξηθά ηνπ ζσιήλα 

β) Πεξηνρέο πνπ εκαίλνληαη 

-  Η ζέζε ηεο νξηδόληηαο ξαθήο θαη ζηα δπν άθξα ηνπ ζσιήλα (ζσιήλεο EW)  

- Η ζέζε ηνπ θέληξνπ ηεο ξαθήο ηζέξθη-ηζέξθη θαη ζηα δπν άθξα ηνπ ζσιήλα (ζσιήλεο 

SAW) 

- Σν ύκβνιν Αλνρήο εμσηεξηθήο Γηακέηξνπ Άθξσλ: Σν ζύκβνιν αλνρήο εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ αλαθέξεηαη ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ, νξίδεηαη σο θάησ θαη αλαγξάθεηαη θαη ζηα 

δπν άθξα εζσηεξηθά κε άζπξν αλεμίηειν ζηνλ θαηξό ρξώκα (ύςνο ζηνηρείσλ 10 mm). 

Απόθιηζε Δμσηεξηθήο Γηακέηξνπ Άθξσλ 

(από Ολνκ. Σηκή) 

έσο θαη: -6 -4 -2 +2 +4 +6 

(mm) από: -4 -2   0    0 +2 +4 

ύκβνιν Αλνρήο Δμσηεξηθήο Γηακέηξνπ   _ 

_ 

_ 

_ 

_ 

 

+ + 

+ 

+ 

+ 
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_ 

 

 

 

 + 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ ζεκαίλνληαη (εμσηεξηθά ηνπ ζσιήλα) : 

-  Η ζέζε ησλ ζθξαγηζκάησλ (παξ. 10.1) ηίζεηαη ζε ρξσκαηηθό πιαίζην 

-  Η ζέζε ηεο ζθξαγίδαο ηνπ επηζεσξεηή ΔΤΓΑΠ Α.Δ ζεκαίλεηαη κε κπιε ρξώκα 
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11. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΓΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΣΙΓΑ ΩΛΗΝΩΝ  

ΓΟΚΙΜΗ ΠΟΟΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ  

(Από ην σιελνπξγείν) 

(5) 

ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

(6) 

Νν Δίδνο Γείγκα Γνθίκηα  

1 Δθειθπζκόο DΝ < 500  1- Βαζηθό Τιηθό Οη δνθηκέο (Γηπιαλή 

 (1)  

DΝ > 500 

1 σιήλα 1- Βαζηθό Τιηθό 

1- Δγθάξζηα Ραθήο 

ζηήιε) δηεμάγνληαη θαζ’  

ππόδεημε θαη 

2 Γνθηκή Δπηπέδσζεο ή  2 –Αθξν σιήλα Παξνπζία ηνπ  

 Γνθηκή Δθηόλσζεο  

(2) 

1 σιήλα 1 Δπηζεσξεηή ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

(4) 

3 Κάκςε (1) 1 σιήλα 2 –Δγθάξζηα Ραθήο  

4 Τδξαπιηθή Γνθηκή Όινη νη σιήλεο Όινη νη σιήλεο 

5 Οπηηθόο Έιεγρνο Όινη νη σιήλεο 10% ησλ σιήλσλ 

(3) (7) 

6 

N
D

T
  

Ρ
Α

Φ
Ω

Ν
 Τπέξερνη Όινη νη σιήλεο 

100% 

Όινη νη σιήλεο 100% 

Ρ
α

δ
ην

γξ
α

θ
ίε

ο Άθξα σιήλσλ 2% ησλ σιήλσλ ηα 2 Άθξα (αλά 

 200mm) 

Οη Γνθηκέο (Γηπιαλή ζηήιε) 

ππνδεηθλύνληαη θαη αμηνινγνύληαη 

από ηνλ Δπηζεσξεηή ΔΤΓΑΠ Α.Δ. (3) (7)  Δπηζθεπέο 2% ησλ σιήλσλ 100% 

Σζέξθη-Σζέξθη 

(Ραθή) 

2% ησλ σιήλσλ 100% + 400mm 

αλά ειίθσζε 

7 

Γ
ηα

ζ
ηα

ζ
ην

ι
ν

γη
θ

ό
ο 

Δμσηεξηθή Γηάκεηξνο 

Όινη νη σιήλεο 10% ησλ ζσιήλσλ (3) (7) 

Οβαιόηεηα 

Καζεηόηεηα Άθξσλ 

Φξέδεο 

Πάρνο Σνηρώκαηνο 

Δπζπγξακία 

Μήθνο 

Τπεξύςσζε Ραθώλ 

Δθθεληξόηεηα Ραθώλ 

Radial Offset  

8 Υεκηθή ύζηαζε 1 σιήλα Ωο Νν 1-/- 3 Γνθηκέο (4) 

9 Έιεγρνο ήκαλζεο Όινη νη σιήλεο 10% ησλ σιήλσλ (3) (7) 

Παξαηεξήζεηο: 

 

Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζσιήλσλ ζε παξηίδεο θαη δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ / δνθηκώλ 

ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 7.1 ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

(1) Οη δνθηκέο Nν 1 θαη 3 δηεμάγνληαη θαη γηα ηηο ξαθέο ηζέξθη-ηζέξθη αλά παξηίδα 100 (DΝ 

< 500mm) ή 50 (DΝ > 500mm) παξόκνησλ ξαθώλ. 

(2) Η δνθηκή εθηόλσζεο (ζσιήλεο EW) δηεμάγεηαη κόλν εθ’ όζνλ δελ είλαη εθηθηή ε Γνθηκή 

επηπέδσζεο (DIN 1626 – παξ. 5.3.2). 

(3) Γηα θάζε έλα ζσιήλα πνπ δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο επηιέγνληαη, από ηνλ επηζεσξεηή ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ., άιινη δπν ζσιήλεο πξνο 

έιεγρν θ.ν.θ. 

(4) Γηα θάζε έλα δνθίκην πνπ δελ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο επηιέγνληαη, από ηνλ επηζεσξεηή ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ., άιια δύν δνθίκηα πξνο 

έιεγρν θ.ν.θ. ζύκθσλα κε ην DIN 1626 – παξ. 5.6.2 (δηπιαζηαζκόο δνθηκίσλ θαη δεηγκάησλ). 

(5) Όινη νη έιεγρνη πηζηνπνηνύληαη από ην σιελνπξγείν κε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ηύπνπ 

3.1.Β θαηά ΔΝ 10204. 
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(6) Όινη νη έιεγρνη πηζηνπνηνύληαη από ηνλ επηζεσξεηή ΔΤΓΑΠ Α.Δ. θαη εθδίδεηαη από ην 

σιελνπξγείν πηζηνπνηεηηθό ηύπνπ 3.2 θαηά EN 10204, γηα ην επηζεσξνύκελν πνζνζηό 

ειέγρνπ.  

(7) Δλδέρεηαη λα επηιέγνληαη δηαθνξεηηθνί ζσιήλεο γηα θάζε είδνο ειέγρνπ ρσξηζηά (π.ρ. 

10% γηα νβαιόηεηα θαη άιιν 10% γηα πάρνο ηνηρώκαηνο ρσξηζηά θ.ν.θ.). 

 

 

12. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 

 

Η πξνζηαηεπηηθή εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επέλδπζε ζα γίλεη ελαιιαθηηθά: 

 

12.1 ύκθσλα κε ηα αθόινπζα Βξεηηαληθά πξόηππα: 

 

 B.S. 534 1981 : «Specification for steel pipes and specials for water and sewage”, θαη 

 B.S. 4147:1980 «Specification for bitumen-based hot-applied coating materials for 

protecting iron and steel, including suitable primers where required”. 

 Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ζα γίλεη κε ακκνβνιή ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 

8501-1/1988 βαζκνύ SA 2,5 

 ηε ζπλέρεηα ζα επηζηξσζεί κε primer type B θαη κε καζηίρε αζθαιηηθήο βάζεο type 

2 (bitumen with inert non fibrous fillers) Grade “B” ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξόηππα . 

  

Δμσηεξηθή Δπέλδπζε 

Σα ειάρηζηα πάρε ηεο εμσηεξηθήο επέλδπζεο ζα είλαη: 

 

Γηα ζσιήλεο κε εμσηεξηθή δηάκεηξν: Σειηθό πάρνο  

αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

Από 88,9 κέρξη 168,3 ριζη. 3 ριζη. 

 

Πάλσ από 168,3 κέρξη 323,9 ριζη. 4,5 ριζη. 

 

Πάλσ από 323,9 κέρξη 2.220 ριζη. 6 ριζη. 

 

 

 

Δζσηεξηθή Δπέλδπζε 

Σα ειάρηζηα πάρε ηεο εζσηεξηθήο επέλδπζεο ζα είλαη: 

 

Γηα ζσιήλεο κε εμσηεξηθή δηάκεηξν: Σειηθό πάρνο  

αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

Κάησ από 323,9 ριζη. 1,5 ριζη. 

 

Πάλσ από 323,9 κέρξη θαη 610 ριζη. 3 ριζη. 

 

Πάλσ από 610 κέρξη θαη 913 ριζη. 4,5 ριζη. 

 

Πάλσ από 914 κέρξη θαη 2.220 ριζη. 6 ριζη. 
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 Οπνηνζδήπνηε ζσιήλαο πνπ ε πξνζηαηεπηηθή επηθάιπςε δελ έρεη ηζρπξή πξόζθπζε 

ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ ζα απνξξίπηεηαη  θαη ε επέλδπζε ζα γίλεηαη από ηελ αξρή 

θαη ζε όιν ην κήθνο ηνπ ζσιήλα. 

 Η εμσηεξηθή επέλδπζε ηνπ ζσιήλα ζα θαιπθζεί κε ιεπθό γαιάθησκα πδξαζβέζηνπ 

γηα πξνζηαζία από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

  

12.2 Με θαηάιιεια κνλσηηθά πιηθά: 

 

Πξηλ από ηελ επηθάιπςε ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο επηθαλείαο ηνπ ραιπβδνζσιήλα 

κε ηελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε, ζα γίλεη θαζαξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ κε shot-grit blasting 

βαζκνύ Sa 2 ½  ηνπιάρηζηνλ, ζύκθσλα κε ην πξόηππν SIS 055900. 

Η εμσηεξηθή επέλδπζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα γίλεη κε πνιπαηζπιέλην ηξηώλ ζηξώζεσλ 

ηύπνπ S-v, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή Σ.Π. 201/09 θαη ην πξόηππν DIN 30670. 

Δζσηεξηθά νη ραιπβδνζσιήλεο ζα επελδπζνύλ κε επνμεηδηθή βαθή πάρνπο μεξνύ θηικ (DFT) 

ηνπιάρηζηνλ 400 κm, ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή Σ.Π. 201/11 θαη ην πξόηππν 

AWWA C210-97. Δλαιιαθηηθά, ε εζσηεξηθή επέλδπζε κπνξεί λα είλαη κε ηζηκεληνθνλία, 

ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή Σ.Π. 201/10 θαη ην πξόηππν DIN 2614. 

 

Η Δ.ΤΓ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα παξαθνινπζήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο 

πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο ησλ ζσιήλσλ. 

 

13. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΥΑΛΤΒΓΟΩΛΗΝΩΝ 

 

Η κεηαθνξά, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ επελδεδπκέλσλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα δηεμάγεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ.: ΣΠ201/03 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο θαζαξόηεηαο ηεο κόλσζεο, όινη νη ζσιήλεο κε 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN < 600 ζα πξνκεζεύνληαη κε θαηάιιεια εθαξκνζκέλα πιαζηηθά 

δηαθξάγκαηα  (ηάπεο) ζηα δύν άθξα ηνπο. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθιηθόηεηαο ηεο δηαηνκήο, όινη νη ζσιήλεο κε νλνκ.  δηάκεηξν DN 

> 1400 , ζα πξνκεζεύνληαη κε ζηαπξνύο αθακςίαο ζηα δύν άθξα ηνπο. Σα ζηειέρε ησλ 

ζηαπξώλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ζσιήλεο δηακέηξνπ 1,5 έσο 2 ίληζεο θαη ηα άθξα ηνπο 

ζα είλαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλα (πνληαξηζκέλα) ζην εζσηεξηθό ησλ ραιπβδνζσιήλσλ θαη κε 

ηξόπν ώζηε λα πθίζηαηαη ε κηθξόηεξε δπλαηή θζνξά ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο. 

 

14. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

- Σν θόζηνο όισλ ησλ θύξησλ – βνεζεηηθώλ πιηθώλ, εξγαζηώλ, εμνπιηζκνύ, δηαθίλεζεο θιπ 

γηα ηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο 

Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο, βαξύλεη εμ νινθιήξνπ ην σιελνπξγείν 

- Σν θόζηνο όισλ ησλ πηζηνπνηήζεσλ (κεζόδσλ, πιηθώλ, πξνζσπηθνύ θ.ι.π), δηαθξηβώζεσλ 

εμνπιηζκνύ, ειέγρσλ/ δνθηκώλ (αξρηθώλ, επαλαιεπηηθώλ), επηζεσξήζεσλ από ΔΤΓΑΠ 

Α.Δ. (δηαθίλεζε, δηακνλή, εκεξήζηα απνδεκίσζε), πηζηνπνηεηηθώλ, επηδηνξζώζεσλ, θαζώο 

θαη ησλ παξαγσγηθώλ θαη βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ, πιηθώλ, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα 

κε ηα αλσηέξσ βαξύλεη ην σιελνπξγείν. 

- Η επηηπρήο δηεμαγσγή όισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ειέγρσλ θαη δνθηκώλ δελ απαιιάζζεη ην 

σιελνπξγείν από ηελ επζύλε γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ (ζηα όξηα ηεο 
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παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο), γηα ηελ νπνία είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλν έλαληη ηεο 

ΔΤΓΑΠ Α.Δ. 

- Σν σιελνπξγείν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε θαη έιεγρν, ζύκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο, νπνηαζδήπνηε θζνξάο, 

ηξαπκαηηζκνύ, παξακόξθσζεο ή αζηνρίαο δηαπηζησζεί ηόζν ζηνπο ραιπβδνζσιήλεο όζν 

θαη ζηελ πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε απηώλ θαη έρεη πξνέιζεη από δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα.  

Η ΔΤΓΑΠ Α.Δ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξόπν / ρξόλν επηζθεπήο θαη 

ειέγρσλ γηα ηηο απαηηνύκελεο επηδηνξζώζεηο, ή λα δεηά ηελ άκεζε απόζπξζε θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκαηηθώλ ραιπβδνζσιήλσλ.  

Όια ηα αλσηέξσ δηεμάγνληαη κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ σιελνπξγείνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο.  

 

- Πέξα από ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ε ΔΤΓΑΠ Α.Δ. δύλαηαη λα 

δηεμάγεη επηπιένλ ειέγρνπο / δνθηκέο κε δηθή ηεο δαπάλε, εθηόο εάλ από ηα απνηειέζκαηα 

πξνθύςνπλ απνθιίζεηο πνηόηεηαο (πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο παξνύζαο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο) νπόηε ε δαπάλε ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ θαη επηδηνξζώζεσλ ζα βαξαίλεη ην 

σιελνπξγείν. 

- Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή δελ πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα ραιπβδνζσιήλσλ από 

ππάξρνλ απόζεκα (stock),  ε παξαγσγή ηνπ νπνίνπ έγηλε απνπζία ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ.  

 

 

15. ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ ΣΡΙΣΩΝ 

 

Η πξνκήζεηα ραιπβδνζσιήλσλ γηα κεηαθνξά λεξνύ από παξαγγειίεο ηξίησλ κε ηειηθό 

απνδέθηε ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ., ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ησλ αλσηέξσ ζσιήλσλ από ηελ ΔΤΓΑΠ Α.Δ., 

απαηηείηαη ε παξνπζία επηζεσξεηώλ (ηεο ΔΤΓΑΠ Α.Δ.) ηόζν θαηά ηελ έλαξμε θαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ζην σιελνπξγείν, όζν θαη ζην ζηάδην αξρηθώλ, ελδηακέζσλ θαη 

ηειηθώλ ειέγρσλ / δνθηκώλ όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηεο παξνύζαο 

Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
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1. Aνηικείμενο 

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

ραιπβδνζσιήλσλ ζην φξπγκα, εξγνηαμηαθέο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζπλδέζεηο κε εηδηθά 

ηεκάρηα, ζηηο πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο θαη ζηνπο ηειηθνχο ειέγρνπο θαη δνθηκέο. 

 

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

νξχγκαηνο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δθζθαθψλ θαη 

Δπηρψζεσλ. Η εθζθαθή θαη ε επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 

ζρήκαηα ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

  

2. Τοποθέηηζη ηων ζωλήνων ζηο όπςγμα 

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

Πξνδηαγξαθή 201/01. 

2.2. Η κεηαθνξά, θφξησζε-εθθφξησζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή 201/03. 

2.3. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε ηνπνζέηεζε ησλ επελδεδπκέλσλ ζσιήλσλ επάλσ ζε ζθιεξφ 

έδαθνο (κε εμνγθψκαηα, ζε βξάρνπο, θιπ.) αθφκα θαη πξνζσξηλά πξηλ ηελ θαηαβίβαζή 

ηνπο ζην φξπγκα. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ, έζησ θαη γηα κηθξέο 

απνζηάζεηο, κε θχιηζε. 

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

αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, πξνο απνθπγή θαηνιηζζήζεσλ, ψζηε λα είλαη 

αζθαιείο νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη κέζα ζ’ απηφ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

Δθζθαθψλ (Σ.Π.102). 

2.5. Πξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη ε δηάλνημε ησλ απαηηνχκελσλ 

θσιεψλ γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε. Οη θσιεέο (κνπξηάηδεο) πξέπεη λα αθήλνπλ 

ειεχζεξν ρψξν ηνπιάρηζηνλ 60 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο 

θαη 40 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξχγκαηνο, ζε κήθνο 120 εθ. (60 εθ. 

εθαηέξσζελ ηεο ξαθήο. 

2.6. Πξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, ζα γίλεη ιεπηνκεξήο εμέηαζε ηεο 

θαηαζηάζεσο ηεο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο θαη ζα απνθαηαζηαζεί θάζε βιάβε. 

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

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

εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

Η δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζα εθηειείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμνκαιχλνληαη νη 

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

κήθνο ηνπ αγσγνχ. 

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

είλαη επζχγξακκνη ηφζν ζηελ νξηδφληηα, φζν θαη ζηελ θαηαθφξπθε έλλνηα. Σν θελφ 

κεηαμχ ησλ ρεηιέσλ ησλ ζσιήλσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηελ πηζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο. 

2.9. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, θαλέλα κεηαιιηθφ εξγαιείν ή εμάξηεκα δελ 

πξέπεη λα έιζεη ζε επαθή κε ηελ επέλδπζε. Οη εξγαδφκελνη ζηα έξγα δελ επηηξέπεηαη λα 

βαδίδνπλ πάλσ ζηνπο ζσιήλεο. Αλ ηνχην θαηαζηεί γηα νπνηαδήπνηε αηηία αλαγθαίν, ην 

πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ειαζηηθά ή πιαζηηθά παπνχηζηα. Οπσζδήπνηε πάλησο, 

θάζε βιάβε ή ζηξέβισζε ηνπ κεηάιινπ ή γεληθά παξακφξθσζε ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο 

ηνπ ζσιήλα ή νπνηαδήπνηε δεκηά ή ηξαπκαηηζκφ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 
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πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο ηνπ ραιπβδνζσιήλα θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, ζα 

απνθαηαζηαζεί κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο επέλδπζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε ησλ ζσιήλσλ είλαη επνμεηδηθή βαθή, ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

πάρνπο ηεο επηθάιπςεο. Οη εξγαδφκελνη δελ επηηξέπεηαη λα ζχξνπλ κεηαιιηθά εξγαιεία, 

εμαξηήκαηα θαη νηηδήπνηε άιια πνπ ζα πξνθαιέζεη δεκηά ζηελ εζσηεξηθή επέλδπζε ησλ 

ραιπβδνζσιήλσλ. 

 2.10 ε ραιπβδνζσιήλεο δηακέηξνπ έσο 250 ριζ. επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ειεθηξνζπγθφιιεζε 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηεκαρίνπ ζσιήλσλ έμσ απφ ην φξπγκα, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 2.11 Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ ζηαπξψλ αθακςίαο ησλ 

ραιπβδνζσιήλσλ θαη ηελ παξάδνζε απηψλ ζε ρψξνπο πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζηελ πεξίπησζε ζσιήλσλ κε εζσηεξηθή επέλδπζε κε επνμεηδηθή 

βαθή είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αθαίξεζε ησλ απηνθφιιεησλ ηαηληψλ απφ ηα άθξα 

εζσηεξηθά ησλ ραιπβδνζσιήλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ πιαζηηθψλ 

δηαθξαγκάησλ (ηάπεο) ζε θαηάιιειν ρψξν απνθνκηδήο θαη απφξξηςεο. 

  

ηελ πεξίπησζε ηεο νιηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ ζσιήλα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, δελ ζα επηηξαπεί ε ρξεζηκνπνίεζε απηνχ. 

 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. ηελ πεξηγξαθή ησλ 

κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη φισλ ησλ κέζσλ πνπ γεληθά ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνπο 

ρεηξηζκνχο ησλ ραιπβδνζσιήλσλ κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή ζπγθφιιεζε απηψλ ζε εληαίν 

αγσγφ. 

 

Ύζηεξα απφ θάζε δηαθνπή εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ζσιήλσλ, ην ηειεπηαίν άθξν ζα  

θαιχπηεηαη, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ μέλσλ ζσκάησλ, κηθξψλ δψσλ θιπ. 

 

 

3. Ειδικά ηεμάσια - Φλάνηζερ 

ε ζεκεία πνπ νξίδεη ε εγθεθξηκέλε κειέηε θαηά ηε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζα 

απαηηεζεί ε θαηαζθεπή δηαθφξσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, δειαδή θακππιψλ, ζπζηνιψλ, ηαπ, 

ζηαπξψλ, θ.ι.π. 

 

Tα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδένληαη κε ην ραιπβδνζσιήλα θαηά θαλφλα κε ειεθηξνζπγθφιιεζε. 

 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ζπζθεπψλ αζθαιείαο, δηθιείδσλ, ηεκαρίσλ απνζπλαξκνιφγεζεο, θ.ι.π. ζα 

γίλνληαη κε θιάληδεο. 

 

Σα θάζε είδνπο εηδηθά ηεκάρηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηα ίδηα πιηθά φπσο νη αληίζηνηρεο 

ζσιήλεο θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν AWWA-C208. (ρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

γηα Δηδηθά Σεκάρηα Υαιπβδνζσιήλσλ). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή ζηαπξψλ κε εηδηθφ ηεκάρην δχν δηαθνξεηηθψλ 

δηακέηξσλ έζησ θαη αλ δελ πξνβιέπεηαη ζην παξαπάλσ πξφηππν.  
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Η ηνπνζέηεζε ησλ ραιχβδηλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα εθηειείηαη ζπγρξφλσο κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Σα εηδηθά ηεκάρηα ζα 

αγθπξψλνληαη κε ζθπξφδεκα (ζψκα αγθχξσζεο) φπνπ νξίδεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

ή θαη κεηά απφ νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

 

4. Ηλεκηποζςγκολλήζειρ 

 

4.1 Γενικά 

Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη απαηηήζεηο γηα ηηο εξγαζίεο 

ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαη ηνπο ειέγρνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα: 

 

 AWWA C200 

 AWWA C206 

 DIN 1626 

 EN 10025/DIN 17100 

 

Θα ηζρχνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα: 

- Οη εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο   

παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 

- Σα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αθφινπζεο επηκέξνπο παξαγξάθνπο. 

- Οη αλσηέξσ γεληθέο πξνδηαγξαθέο. 

- Όια ηα πξφηππα ζηα νπνία παξαπέκπνπλ άκεζα ή έκκεζα φιεο νη αλσηέξσ 

πξνδηαγξαθέο/πξφηππα. 

- Γηα νπνηνδήπνηε πξφηππν/πξνδηαγξαθή ηζρχεη ε ηειεπηαία αλαζεψξεζε 

(Revision) πνπ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν. 

 

4.2       Υλικά ζςγκόλληζηρ 

Ιζρχνπλ νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ πξφηππα: 

 EN 499 (Δπηθαιπκκέλα ειεθηξφδηα γηα ζπγθφιιεζε κε ην ρέξη θνηλψλ θαη   

ιεπηφθνθθσλ ραιχβσλ). 

 EN 440 (χξκα γηα ζπγθφιιεζε κε πξνζηαζία αεξίνπ, θνηλψλ θαη ιεπηφθνθθσλ 

ραιχβσλ). 

 EN 439 (Αέξηα πξνζηαζίαο γηα ζπγθφιιεζε θαη θνπή). 

 EN 759 (Τιηθά ζπγθφιιεζεο – Γεληθέο απαηηήζεηο πξνκήζεηαο). 

 EN 1668 (Τιηθά ζπγθφιιεζεο γηα κέζνδν WIG θνηλψλ θαη ιεπηφθνθθσλ 

ραιχβσλ). 

 

- Όια ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο ζα έρνπλ ελ ηζρχ έγθξηζε ηχπνπ απφ έλα ηνπιάρηζηνλ 

δηεζλή νξγαληζκφ ειέγρνπ (TUV, GL, LR, AB, BV, DNV, CO, DB, OBB θ.ι.π.) ε 

νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, πνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

- Σα πιηθά ζπγθφιιεζεο ζα είλαη θαηλνχξγηα, ζε θαιή θαηάζηαζε ζπζθεπαζίαο, 

ρσξίο ίρλε αιινίσζεο ηεο επηθάλεηάο ηνπο, ε δε απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζή ηνπο 

ζα αθνινπζεί ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα 

πξφηππα (βι. θαησηέξσ). 
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- Όιεο νη παξηίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά εξγνζηαζίνπ ηχπνπ 3.1.Β 

θαηά EN 10204 φπνπ ζα αλαθέξνληαη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Ο αξηζκφο ηεο παξηίδαο (Lot No) πνπ ζα ηαπηίδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ 

πάλσ ζε θάζε παθέην πιηθψλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ρεκηθήο αλάιπζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο. 

 ε πεξίπησζε κε χπαξμεο απνηειεζκάησλ κεραληθψλ δνθηκψλ ζε θάζε Lot 

No, ε Δ.ΤΓ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη δεηγκαηνιεπηηθνχο 

ειέγρνπο ηνπ πιηθνχ ζπγθφιιεζεο κέζσ δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΔΝ1597-1 (DIN 32525-1), κε ρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Γηα ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο θαη ζηεγλψκαηνο επηθαιπκκέλσλ 

ειεθηξνδίσλ ζα αθνινπζνχληαη ηα πξφηππα DVS 0504 θαη DVS 0944, εθφζνλ δελ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

 Δηδηθά γηα ηα ειεθηξφδηα κε βαζηθή επέλδπζε επηζεκαίλνληαη νη παξαθάησ 

απαηηήζεηο (εθφζνλ δελ νξίδεηαη αιιηψο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο): 

 Απνζήθεπζε ζε ζηεγλφ θιεηζηφ ρψξν κε ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία (min 

+18
o
C) θαη πγξαζία (max 60%). 

 Ξήξαλζε (ςήζηκν) ζε εηδηθφ θνχξλν γηα 2 ψξεο ηνπιάρηζηνλ ζε ζεξκνθξαζία 

min 250
o 

C (γηα ράιπβα κε φξην δηαξξνήο έσο θαη 355 N/mm
2
), ή 300

ν
-350

ν
 C 

(γηα ράιπβα κε φξην δηαξξνήο κεγαι. 355 Ν/mm
2
). Μέγηζηε ζπλνιηθή δηάξθεηα 

δηαδνρηθψλ μεξάλζεσλ 10 ψξεο. 

 πληήξεζε ζε αηνκηθά θνπξλάθηα ζηνπο 100
ν
-200

ν 
C γηα κηα βάξδηα εξγαζίαο 

ην πνιχ. 

 Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθή ζπζθεπαζία (Vacuum-pack) ηα ειεθηξφδηα ζα 

ηνπνζεηνχληαη θαηεπζείαλ ζηα θνπξλάθηα ζπληήξεζεο ρσξίο μήξαλζε. Μφλν 

εθφζνλ δηαθνπεί ε ζπληήξεζή ηνπο (κεηά κία βάξδηα) ζα ππνβάιινληαη 

ππνρξεσηηθά ζηε δηαδηθαζία ςεζίκαηνο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

 Γηα φινπο ηνπο άιινπο ηχπνπο επηθαιπκκέλσλ ειεθηξνδίσλ ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην πξφηππν DVS 0504 φζνλ αθνξά ηελ απνζήθεπζε δηαρείξηζε θαη 

ζηέγλσκα (εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο). 

 

4.3       Πιζηοποίηζη μεθόδων 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζπγθφιιεζεο ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Πξνθαηαξθηηθή Γηαδηθαζία πγθφιιεζεο (Pr.WPS) ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

ΔΝ 288-2. 

ηελ έληππε δηαδηθαζία πνπ ζα ππνβιεζεί ζα αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί γηα ζπκπιήξσζε ζην παξάξηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξφηππνπ (Γείγκα θφξκαο). 

 Μεζνδνινγία ζπγθφιιεζεο ήηνη: εηξά ζπγθφιιεζεο, αξηζκφο ηαπηφρξνλα 

απαζρνινχκελσλ αλά ξαθή ζπγθνιιεηψλ, θνξά ζπγθφιιεζεο θνξδνληψλ 

ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηάζεηο θαη παξακνξθψζεηο ηεο δηαηνκήο ηνπ αγσγνχ. 

Δπίζεο  ειάρηζηνο βαζκφο νινθιήξσζεο κηαο ξαθήο πξηλ ηελ δηαθνπή ηεο 

εξγαζίαο (ζπγθφιιεζε ξίδαο ζεξκνχ πάζζνπ θαη ινηπψλ πάζζσλ) ψζηε λα κελ 

ππάξρεη θίλδπλνο απφ ζξαχζε ηεο εκηέηνηκεο ξαθήο έσο ην μεθίλεκα ησλ 

εξγαζηψλ νινθιήξσζεο ηεο ξαθήο ηελ επφκελε κέξα. 

 Καηάινγνο κε ηηο κεραλέο ζπγθφιιεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν κε 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνλ νίθν πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ 

ζπγθφιιεζεο, ηνπο ειεθηξνζπγθνιιεηέο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ θ.ι.π. 
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 Μεηά ηελ αξρηθή έγθξηζε απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ησλ παξαπάλσ 

ζηνηρείσλ ν αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

αλσηέξσ Γηαδηθαζίαο πγθφιιεζεο κέζσ δνθηκαζηηθήο ζπγθφιιεζεο (PQR) 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-3. 

 Η πηζηνπνίεζε ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθφιιεζεο φζν θαη ησλ ζπγθνιιεηψλ ζα 

δηεμάγεηαη εληφο ηνπ νξχγκαηνο ή εθηφο απηνχ κε πξνζνκνίσζε ησλ ειάρηζησλ 

απαηηνπκέλσλ απνζηάζεσλ ζσιήλα – νξχγκαηνο (βι. παξ. 4.5.1). 

 Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην αλσηέξσ πξφηππν, ζα θαηαζηξσζεί κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ε νξηζηηθή 

Γηαδηθαζία πγθφιιεζεο (WPS) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-2. 

 Αληίγξαθν ηεο αλσηέξσ Γηαδηθαζίαο (WPS) ζα ππάξρεη ζπλερψο ζηνλ αξκφδην 

εξγνδεγφ ηνπ αλαδφρνπ ζην εξγνηάμην ψζηε λα είλαη δπλαηή αλά πάζα ζηηγκή ε 

επηζήκαλζε ηπρφλ απνθιίζεσλ εθαξκνγήο. 

 ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ ζα ππάξρνπλ επηθνπξηθά (πξνκήζεηα αλαδφρνπ) ηα 

παξαθάησ φξγαλα: 

 Ακπεξνηζηκπίδα 

 Βνιηφκεηξν 

 Ηιεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν επαθήο 

 Η πηζηνπνίεζε κεζφδσλ (WPS, PQR), νη αληίζηνηρεο δνθηκέο θαη έιεγρνη 

δηεμάγνληαη  (θαη επηθπξψλνληαη) παξνπζία εγθεθξηκέλνπ Φνξέα πηζηνπνηήζεσλ 

(TUV, BV, AB, GL, LR, θ.ι.π.) θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Όια ηα 

αλσηέξσ απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ θαη γίλνληαη κε δηθά ηνπ έμνδα. 

 Μφλν κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ δχλαηαη λα 

μεθηλήζεη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο ζπγθφιιεζεο ξαθψλ, θαη εθφζνλ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί φινη νη ζπγθνιιεηέο ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν. 

 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, εθφζνλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν, πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ηεο κεζφδνπ 

επηζθεπήο ησλ ξαθψλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ ζην έξγν. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζηελ εθαξκνγή έρνπκε κεηαβνιή παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο, 

πέξα απφ ηα νξηδφκελα φξηα ζην πξφηππν ΔΝ 288-3, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

επαλαιάβεη κε δηθά ηνπ έμνδα, φιε ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζε απηή ηελ παξάγξαθν. Μφλν κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ 

επαλαιεπηηθψλ ειέγρσλ / δνθηκψλ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ν 

αλάδνρνο κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

 

4.4 Πιζηοποίηζη ζςγκολληηών 

 Οη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα έρεη θαηαξρήλ 

ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ειιεληθή Ννκνζεζία. 

 Σν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα πηζηνπνηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαδηθαζίεο, ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ νξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 287-1, 

θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνηεκέλε νξηζηηθή δηαδηθαζία 

ζπγθφιιεζεο (WPS, παξ. 4.3).  

 Σεο πηζηνπνίεζεο κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ (κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο) εθείλνη νη ζπγθνιιεηέο νη νπνίνη ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ 

εγθεθξηκέλν απφ θνξέα πηζηνπνηήζεσλ (TUV, BV, AB, GL, LR, θιπ) ην νπνίν ζα 

θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 287-1 φζνλ αθνξά ην έξγν θαη ζα είλαη 

ελ ηζρχ. 
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 Πέξα απφ ηα αλσηέξσ, ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

απνθιείεη ειεθηξνζπγθνιιεηέο νη νπνίνη θαηά ηελ θξίζε ηεο ζεσξνχληαη 

αθαηάιιεινη γηα ηελ πνηφηεηα ή ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Η πηζηνπνίεζε  ζπγθνιιήζεσλ, νη αληίζηνηρεο δνθηκέο θαη έιεγρνη δηεμάγνληαη 

(θαη επηθπξψλνληαη) παξνπζία εγθεθξηκέλνπ Φνξέα πηζηνπνηήζεσλ (TUV, BV, 

AB, GL, LR, θ.ι.π.) θαη ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Όια ηα αλσηέξσ 

απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ θαη γίλνληαη κε δηθά ηνπ έμνδα. 

 Μφλν κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ θαη ηελ 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 287-1 

κπνξεί λα μεθηλήζεη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

 

 

4.5 Διεξαγωγή ζςγκολλήζεων 

 

4.5.1 Πποκαηαπκηικέρ επγαζίερ 

 Οη πξνο ζπγθφιιεζε θξέδεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο αλνρέο πνπ νξίδνληαη ζην 

πξφηππν DIN 1626. 

 Όιεο νη θξέδεο ζα ηξνρίδνληαη γηα θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο θαη ζε απφζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 10 mm απφ ηελ αθκή ηεο θξέδαο (εθαηέξσζελ). Γξέδηα, εγθνπέο, 

ζθνπξηά, θαιακίλα, γξάζν, πγξαζία θ.ι.π. πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη (κε 

ηξφρηζκα ή ζέξκαλζε) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή δηεμαγσγή ηεο 

ζπγθφιιεζεο. Η πνηφηεηα ηεο ηξνρηζκέλεο επηθάλεηαο ζα είλαη επηπέδνπ 

ηνπιάρηζηνλ ΙΙ θαηά EN ISO 9013 (DIN 2310/3). 

 ηελ πεξηνρή ηεο θξέδαο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ νξαηά ίρλε αλαδίπισζεο 

(Lamination) ηνπ κεηάιινπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην πξνβιεκαηηθφ ηκήκα ηνπ 

ζσιήλα ζα απνθφπηεηαη. 

 Διάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ παξεηψλ νξχγκαηνο θαη ζσιήλα 60 εθ., κεηαμχ 

δαπέδνπ νξχγκαηνο θαη ζσιήλα 40 εθ., ζε κήθνο 120 εθ. (60 εθ. εθαηέξσζελ ηεο 

ξαθήο). 

 Οη ζσιήλεο πξέπεη λα κνληάξνληαη έηζη, ψζηε: 

 Διηθνεηδείο ή νξηδφληηεο ξαθέο λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηθεξεηαθά 

ηνπιάρηζηνλ ην πεληαπιάζην πάρνο ηνπ ιεπηφηεξνπ ζσιήλα ζην ζεκείν πνπ 

ζπλαληνχλ ηελ εγθάξζηα ξαθή. 

 Οη νξηδφληηεο ξαθέο λα επξίζθνληαη πξνο ην άλσ κέξνο ηνπ αγσγνχ (-

45
ν
/+45

ν
). 

 Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα κνληάξνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγείηαη αθηηληθή δηαθνξά ήηνη «ζθαινπάηη» (misolignment/θσδηθφο 

507 θαηά ΔΝ  ISO6520-1) κεγαιχηεξε απφ ηα παξαθάησ φξηα: 

 

- α. Μέγηζην εμσηεξηθφ «ζθαινπάηη» 

     Γηα πάρνο ζσιήλαο t10mm   : 0,3.t 

     Γηα πάρνο ζσιήλαο 10mm<t20mm  : 3mm 

 

- β. Μέγηζην εζσηεξηθφ «ζθαινπάηη» (ζηε ξίδα) 

    1mm ζε φιε ηελ πεξίκεηξν 

    2mm ηνπηθά ζε κήθνο ίζν κε κηα δηάκεηξν 

    2,5mm ηνπηθά ζε κήθνο ίζν κε 1/3 ηεο δηακέηξνπ 
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 Δθφζνλ ε ζπγθφιιεζε δηεμάγεηαη θαη απφ ηελ κέζα πιεπξά, ηζρχνπλ ηα φξηα ηεο 

παξαγξάθνπ α. 

 

4.5.2 Σςγκόλληζη 

 Η ζεξκνθξαζία πξνζέξκαλζήο ηεο πξνο ζπγθφιιεζε πεξηνρήο πιηθνχ εμαξηάηαη 

απφ ηελ πνηφηεηα θαη ην πάρνο ηνπ ζσιήλα. Θα ηεξνχληαη ηα φξηα 

πξνζέξκαλζεο/ζεξκ. ελδηάκεζσλ πάζζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνηεκέλε 

Γηαδηθαζία πγθφιιεζεο (WPS) ηεο παξαγξάθνπ 4.3 θαη ζηα πξφηππα ηεο 

παξαγξάθνπ 4.1. 

 Σν πιάηνο ηεο δψλεο πξνζέξκαλζεο ζα είλαη ηέζζεξηο θνξέο ην πάρνο ηνπ 

ζσιήλα θαη ηνπιάρηζηνλ 80 mm. Γηα ηε κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειε θηκσιία ή ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν (πξνκήζεηα ηνπ 

αλαδφρνπ) θαη ζα εθαξκφδεηαη ην πξφηππν ΔΝ ΙSΟ 13916. Η ζεξκνθξαζία 

πξνζέξκαλζεο ζα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 Η δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ζα θηλείηαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πηζηνπνηεκέλε Γηαδηθαζία πγθφιιεζεο (WPS)  ηεο παξαγξάθνπ 4.3, ε νπνία ζα 

επξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ εξγνδεγνχ ηνπ αλαδφρνπ ζην ζεκείν πνπ δηεμάγνληαη νη 

ζπγθνιιήζεηο. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (παξ. 4.3) φζνλ αθνξά: 

 ηνλ αξηζκφ ησλ ηαπηφρξνλα απαζρνινπκέλσλ αλά ξαθή ζπγθνιιεηψλ 

 ηε ζεηξά ζπγθφιιεζεο 

 ηε θνξά ζπγθφιιεζεο 

 ηελ Πηζηνπνηεκέλε Γηαδηθαζία (WPS) 

 ηνλ ειάρηζην βαζκφ νινθιήξσζεο κηαο ξαθήο πξηλ ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο 

(ζπγθφιιεζε ξίδαο, ζεξκ. πάζζνπ θαη ινηπψλ πάζζσλ), ψζηε λα κελ ππάξμεη 

θίλδπλνο απφ ζξαχζε ηεο εκηέηνηκεο ξαθήο έσο ην μεθίλεκα ησλ εξγαζηψλ 

ηελ επφκελε εκέξα. 

 Απαγνξεχεηαη ε έλαπζε ηφμνπ ζπγθφιιεζεο, ζηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ. 

Σξαπκαηηζκνί απφ ηφμν ή αθαίξεζε βνεζεηηθψλ ιακψλ (θνθνξάθηα) ζα 

ηξνρίδνληαη επηκειψο, ζα ειέγρνληαη κε Γηεηζδπηηθά Τγξά θαη ζα αλαγνκψλνληαη 

κε ειεθηξφδην ηεο έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 ε πεξίπησζε αθαηάιιεισλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ (αέξαο, πγξαζία, θ.ι.π.) 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαηάιιεια ζθέπαζηξα, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε πξνζηαζία ηνπ ινπηξνχ ζπγθφιιεζεο. 

 

4.5.3 Επιδιόπθωζη ζςγκολλήζεων 

 πγθνιιήζεηο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο ζα επηδηνξζψλνληαη ηνπηθά εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ξσγκέο ή 

ζπγθέληξσζε ζθαικάησλ. 

 πγθνιιήζεηο κε ξσγκέο πξέπεη λα θφβνληαη θαη λα ζπγθνιινχληαη απφ ηελ αξρή. 

Μφλν ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κε έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, 

κπνξεί λα γίλεη ηνπηθή επηδηφξζσζε ηεο πεξηνρήο ηεο ξσγκήο. 

 Σν ειάρηζην κήθνο επηδηφξζσζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 mm. Δθφζνλ γηα ηελ 

επηδηφξζσζε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηεο αξρηθήο ζπγθφιιεζεο 

(WPS), ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ 

πηζηνπνίεζε κεζφδνπ επηζθεπήο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.3) θαζψο θαη 

πηζηνπνίεζε ζπγθνιιεηψλ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.4). 
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 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίδεη ηνλ ηξφπν αθαίξεζεο 

ηνπ πξνβιεκαηηθνχ πιηθνχ ηεο ζπγθφιιεζεο (ηξφρηζκα ή Arc-Air) θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν ειέγρνπ ηνπ παξακέλνληνο πιηθνχ (νπηηθφο έιεγρνο ή δηεηζδπηηθά πγξά). 

 Όιεο νη επηδηνξζψζεηο ζα ειέγρνληαη κε κε θαηαζηξνθηθή κέζνδν ειέγρνπ 

(ππέξερνη ή ξαδηνγξαθία), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.7. 

 Η επηδηφξζσζε ζθαικάησλ ξίδαο κπνξεί λα γίλεηαη ζε φιν ηεο ην κήθνο εθφζνλ 

νη ζσιήλεο είλαη επηζθέςηκνη απφ κέζα θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηα κέηξα 

αζθαιείαο. Δάλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ επηηξέπεηαη λα γίλεη ηνπηθή επηδηφξζσζε κε 

ζθάςηκν θαη ζπγθφιιεζε απέμσ θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 

φζνλ αθνξά ηε κέζνδν θαη ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 

 

 

4.6              Γπαθείο ποιοηικού ελέγσος 

 Ο αλάδνρνο κε ηε ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ζα ππνβάιεη θαη θαηάινγν 

πξνηεηλνκέλσλ γξαθείσλ δηεμαγσγήο πνηνηηθψλ ειέγρσλ ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 

 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη φπνηνλ/φπνηνπο θαηά 

ηελ άπνςή ηεο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο (εκπεηξία, ζπλέπεηα, 

θεξεγγπφηεηα). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο 

ελαπνκείλαληεο. 

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Γξαθείνπ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα πξνδηαγξαθή απνηεινχλ θαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ απέλαληη ζηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. 

 Σν γξαθείν ειέγρνπ πξέπεη λα πιεξεί ηα παξαθάησ θαη’ ειάρηζην: 

 Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζπγθνιιήζεσλ / πιηθψλ 

δηθηχσλ ζσιελαγσγψλ αεξίνπ, λεξνχ ή θαπζίκσλ. 

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ βηνκεραληθψλ ξαδηνγξαθήζεσλ απφ ηελ 

Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.), εθφζνλ πξνβιέπνληαη 

ξαδηνγξαθηθνί έιεγρνη. 

 Πηζηνπνηεκέλνπο ειεγθηέο γηα φινπο ηνπο κε θαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο πνπ 

πξφθεηηαη λα δηεμαρζνχλ. Η πηζηνπνίεζε λα είλαη επηπέδνπ Level II θαηά EN 

473 ή ASNT-TC-1A, απφ έγθπξν θνξέα πηζηνπνίεζεο πνπ ζα ηχρεη ηεο 

έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 Σν γξαθείν πξέπεη λα δηαζέηεη βαζκνλνκεκέλν/δηαθξηβσκέλν (ζε εηήζηα 

βάζε ηνπιάρηζηνλ) εμνπιηζκφ γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο απφ θξαηηθφ θνξέα 

(ΚΔΓΔ θ.α.) ή θνξέα δηαπηζηεπκέλν θαηά ΔΝ 45001. Σν γξαθείν ειέγρνπ 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί θαη άιιν γξαθείν γηα δηεμαγσγή κέξνπο ησλ 

ειέγρσλ κφλν εθφζνλ ηνχην γίλεη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ζηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία θαη εγθξηζεί. 

 Η δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ πξνζσπηθφ επηπέδνπ 

Level II σο αλαθέξεηαη πξνεγνπκέλσο. 

 

Δηδηθά γηα ηηο εξγαζίεο ξαδηνγξαθήζεσλ ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

 Δπηθεθαιήο θάζε ζπλεξγείνπ ξαδηνγξαθήζεσλ (2 άηνκα) ζα είλαη ειεγθηήο 

επηπέδνπ Level II σο άλσ. 

 Οη εξγαζίεο ξαδηνγξαθήζεσλ ζα δηεμάγνληαη θάησ απφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

ηνπο φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΦΔΚ 216/Β/5-3-

2001). 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

201_02_v0001_EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΑΤΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΦΑΛΥΒΑ  

1 Ιανοσαρίοσ 2013  Τ.Π. 201.02 

10 

 Δηδηθφηεξα ην ζπλεξγείν ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνλ εμνπιηζκφ 

αθηηλνπξνζηαζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ην αλσηέξσ ΦΔΚ: Αηνκηθά δνζίκεηξα 

(ρνξεγνχκελα απφ ηελ Δ.Δ.Α.Δ.), ζηπινδνζίκεηξα, κεηξεηή πεδίνπ Geiger, 

βνκβεηέο αθηηλνβνιίαο (Bipper), ηαηλίεο απνθιεηζκνχ πεξηνρήο, πηλαθίδεο 

πξνεηδνπνίεζεο, θ.ι.π. 

 Οη εξγαζίεο ξαδηνγξάθεζεο ζα δηεμάγνληαη εκέξεο θαη ψξεο πνπ δελ ππάξρεη 

άιιν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηελ άκεζε πεξηνρή ειέγρνπ φπσο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κειέηε αθηηλνπξνζηαζίαο. 

 Δθφζνλ νη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζε νδηθή αξηεξία ή θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή 

μεπεξλνχλ ζε δηάξθεηα ηνλ έλα (1) κήλα, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εηδηθήο κειέηεο αθηηλνπξνζηαζίαο εγθεθξηκέλεο απφ 

ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Γηα ηηο εξγαζίεο ξαδηνγξάθεζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θνξεηέο ζπζθεπέο 

αθηίλσλ –Υ ή –γ (ήηνη ξαδηντζφηνπα Ir-192 ή Se-75). 

 Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ξαδηνγξαθήζεσο, ν αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη 

(ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ) θνξεηή νζφλε αλάγλσζεο ησλ ξαδηνγξαθηθψλ 

θηικο θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ ΔΝ 25580.  

 Με ην πέξαο θάζε ειέγρνπ, θαη ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εκέξα, ην γξαθείν 

ζα παξαδίδεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αμηνινγεκέλα πξσηφθνιια θαη 

θηικο. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη άκεζε 

ηξνπνπνίεζε ησλ πξσηνθφιισλ (ρσξίο επηβάξπλζε) ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ 

ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ επηζπκεί λα ζπκπιεξψλνληαη, πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ ειέγρνπ. 

 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηεξεί ην δηθαίσκα, λα απνξξίπηεη νπνηνλδήπνηε απφ 

ηνπο ειεγθηέο ηνπ Γξαθείνπ Διέγρνπ θξίλεη απηή ζαλ κε απνδεθηφ (ηθαλφηεηα, 

εκπεηξία, αζθαιή εξγαζία, αμηνπηζηία, ζπλέπεηα θ.ι.π.). 

 Δθφζνλ ην Γξαθείν Διέγρνπ δελ πξνβεί ζηελ άκεζε θάιπςε ηνπ θελνχ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί (ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο) ζηε δηεμαγσγή ησλ 

ειέγρσλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη άκεζα έλα απφ ηα ππφινηπα 

(εγθεθξηκέλα απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία) Γξαθεία Διέγρνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ (θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο) δεκηνπξγείηαη 

ρξνληθφ θψιπκα ζηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ θαη ηνπ έξγνπ, ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή κέξνπο ή φισλ ησλ ειέγρσλ 

κε δηθά ηεο κέζα ή κε επηινγή Γξαθείνπ Διέγρνπ, ρξεψλνληαο ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ησλ ειέγρσλ ζηνλ αλάδνρν. 

 

 

4.7 Ποιοηικοί έλεγσοι 

Η δηεμαγσγή ησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ ζηηο εξγνηαμηαθέο ξαθέο ζα γίλεηαη κε ηελ 

παξαθάησ ζεηξά: 

 

Α.   Γηα πάρε ζσιήλσλ ηνπιάρηζηνλ 7,5mm θαη άλσ: 

 

1 100% έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ κε ππεξήρνπο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

ΔΝ1712, ΔΝ1714 θαη ζπγθεθξηκέλα: 
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α) Μέζνδνο Διέγρνπ 1: 

Δπίπεδν Αλαθνξάο: 

 

Δπίπεδν Αμηνιφγεζεο: 

 

Δπίπεδν Διέγρνπ: 

Δπίπεδν Καηαγξαθήο: 

 

Κξηηήξηα Απνδνρήο/Απφξξηςεο: 

 

 

Μέζνδνο DAC 

Κακπχιε DAC γηα νπή δηακέηξνπ 

Φ3mm αλνηγκέλε πιεπξηθά 

Δπίπεδν Αλαθνξάο – 10dB (ήηνη 33% 

ηεο DAC) 

Β (θαηά ΔΝ 1714) 

Δπίπεδν Αλαθνξάο – 6dB (ήηνη 50% ηεο 

DAC) 

χκθσλα κε ην ΔΝ 288-9. 

 

ή  β) Μέζνδνο Διέγρνπ 2: 

Δπίπεδν Αλαθνξάο: 

 

 

Δπίπεδν Αμηνιφγεζεο: 

Δπίπεδν Διέγρνπ: 

Δπίπεδν Καηαγξαθήο: 

Κξηηήξηα Απνδνρήο/Απφξξηςεο: 

 

 

Μέζνδνο Ιζνδχλακσλ Γηακέηξσλ DGS 

Γηάκεηξνο Γηοθνεηδνχο Αλαθιαζηήξα 

Φ1mm γηα πάρε πιηθνχ 7,5t15mm θαη 

Φ1,5mm γηα πάρε πιηθνχ 15t40mm 

Δπίπεδν Αλαθνξάο – 4dB  

Β (θαηά ΔΝ 1714) 

Δπίπεδν Αλαθνξάο  

χκθσλα κε ην ΔΝ 288-9. 

 

 

 εκείσζε: Γηα ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηερληθήο ειέγρνπ κε ππεξήρνπο (π.ρ. 

δηφξζσζε κεηαθνξάο, επίπεδν ζνξχβνπ θ.ι.π.), κέζνδνη α ή β, ηζρχνπλ ηα 

πξφηππα ΔΝ 1712 θαη ΔΝ 1714. 

 Ο έιεγρνο κε ππεξήρνπο ζα δηεμάγεηαη παξνπζία ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. Με ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ θαη ην αξγφηεξν πξηλ ηε δηεμαγσγή 

νπνηνπδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθνχ ή άιινπ ειέγρνπ ην Γξαθείν Διέγρνπ ζα 

παξαδίδεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηα ζπκπιεξσκέλα θαη αμηνινγεκέλα 

πξσηφθνιια ππεξήρσλ. 

 Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ πξσηνθφιισλ ππεξερεηηθνχ ειέγρνπ απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα μεθηλήζεη ε επφκελε θάζε (επηδηφξζσζε 

ξαθψλ θαη επαλέιεγρνο σο αλσηέξσ). 

 

 

2.   10% ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπγθνιιήζεσλ ηνπ 

έξγνπ. 

 Δθφζνλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπγθνιιήζεσλ ηνπ έξγνπ είλαη κηθξφηεξνο ησλ 

20 ξαθψλ ζα ξαδηνγξαθνχληαη 2 ξαθέο (θαη’αξρήλ). 

 Ο ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο κπνξεί λα μεθηλήζεη κφλν εθφζνλ πεξαηψζεθε ν 

έιεγρνο κε ππεξήρνπο (παξάγξαθνο 1) θαη έρνπλ παξαδνζεί θαη εγθξηζεί απφ 

ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηα πξσηφθνιια ππεξήρσλ. 

 Οη ξαδηνγξαθήζεηο αθνξνχλ νιφθιεξεο ξαθέο. 

 Η εθάζηνηε Οκάδα Διέγρνπ θαη ην Γείγκα, ζα νξίδνληαη πάληα απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 Σν Γείγκα είλαη ππνζχλνιν ηεο Οκάδαο Διέγρνπ: π.ρ.: Γηα 100 ξαθέο 

(Οκάδα Διέγρνπ) ην Γείγκα αλαθέξεηαη ζε 10 ξαθέο (απφ ηηο 100). 

 Ο ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο ζα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ πξφηππα: 
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 ΔΝ 1435, ΔΝ 444, ΔΝ 462-1, ΔΝ 584-1, ΔΝ 25580. 

 Πεγή αθηηλνβνιίαο:  Αθηίλεο – Υ ή – γ ( Ιr 192 ή Se 75). 

 Σχπνη θηικ:  Κιάζε C5 ηνπιάρηζηνλ, θαηά ΔΝ 584-1. 

 Ακαχξσζε θηικ: Σνπιάρηζηνλ 2,0. 

 Δπαηζζεζία ειέγρνπ, αξηζκφο – ζέζε – ηχπνο πελεηξακέηξσλ, ειάρηζηε 

απφζηαζε πεγήο/θηικ θ.ι.π. ζχκθσλα κε ηελ θιάζε Α ηνπ ΔΝ 1435. 

 Αμηνιφγεζε επξεκάησλ: χκθσλα κε ΔΝ 288-9. 

 Σα αμηνινγεκέλα πξσηφθνιια ξαδηνγξαθηθνχ ειέγρνπ θαη ηα θηικο ζα 

παξαδίδνληαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ην αξγφηεξν 

ηελ επνκέλε εκέξα ηεο εθάζηνηε ξαδηνγξάθηζεο. 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ξαδηνγξαθηθνχ ειέγρνπ ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ζα απνθαίλεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζπγθνιιήζεσλ (απνδεθηέο ε 

πξνο επηδηφξζσζε), θαζψο θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνεγεζέληνο 

ππεξερεηηθνχ ειέγρνπ. 

 ε πεξίπησζε κε απνδεθηψλ ξαθψλ ζην Γείγκα ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

επεθηείλεη ηνπο ξαδηνγξαθηθνχο ειέγρνπο ζηελ Οκάδα Διέγρνπ, πέξα απφ ην 

πνζνζηφ 10%, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρέδην: 

α) Δθφζνλ νη κηζέο θαη άλσ ξαθέο ηνπ Γείγκαηνο είλαη κε απνδεθηέο, 

ξαδηνγξαθνχληαη φιεο νη ξαθέο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

β) ε αληίζεηε (απφ ηελ παξ. α) πεξίπησζε, ξαδηνγξαθείηαη κία πξφζζεηε 

ξαθή ηεο Οκάδαο Διέγρνπ, γηα θάζε κία ξαθή ηνπ Γείγκαηνο πνπ δελ 

είλαη απνδεθηή. 

γ) Γηα νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ξαθή (ηεο παξ. β) πνπ δελ είλαη απνδεθηή, 

ξαδηνγξαθνχληαη 2 επηπιένλ ξαθέο ηεο Οκάδαο Διέγρνπ. 

Οη επηπιένλ απηέο ξαθέο πξέπεη λα είλαη απνδεθηέο, αιιηψο: 

Δπαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ε αλσηέξσ δηαδηθαζία (παξ. γ) γηα θάζε κία 

κε απνδεθηή επηπιένλ ξαθή. 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, ζα γίλνληαη νη 

επηδηνξζψζεηο θαη επαλαξαδηνγξαθήζεηο ησλ ζπγθνιιήζεσλ, πάληα θαηφπηλ 

έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

3.   100% νπηηθφο έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ970. Η 

αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-9.  

 Ο ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο κπνξεί λα μεθηλήζεη κφλν εθφζνλ πεξαηψζεθε ν 

έιεγρνο κε ππεξήρνπο θαη έρνπλ παξαδνζεί θαη εγθξηζεί απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ηα πξσηφθνιια ππεξήρσλ. 

 

Β. Γηα πάρε ζσιήλσλ κηθξφηεξα ησλ 7,5 mm: 

 25% ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ (νιφθιεξεο ξαθέο) εθείλσλ 

πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 πλζήθεο δηεμαγσγήο ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο, επαλειέγρνπ θαη ππφινηπνη φξνη 

φπσο ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο πεξίπησζεο Α (βιέπε αλσηέξσ). 

 100% νπηηθφο έιεγρνο ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ970. Η 

αμηνιφγεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-9.  

 

Γ. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεμάγεη φινπο ηνπο 

θαηαζηξνθηθνχο ειέγρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε κηα δνθηκή κεζφδνπ ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ΔΝ 288-3 αλά 100 εξγνηαμηαθέο ξαθέο (γηα νλνκαζηηθή 
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δηάκεηξν ζσιήλσλ κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 500 mm) ή αλά 50 εξγνηαμηαθέο 

ξαθέο (γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν ζσιήλσλ αλψηεξε ησλ 500 mm). 

 Δθφζνλ ππάξμεη αζηνρία ζε έλα ηνπιάρηζηνλ δνθίκην, νη δνθηκέο 

δηεμάγνληαη ζε επαλαιεπηηθά δνθίκηα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 288-3. 

Δθφζνλ έλα απφ ηα επαλαιεπηηθά δνθίκηα αζηνρήζεη, ε ξαθή ζεσξείηαη 

κε απνδεθηή φζνλ αθνξά ηελ κεραληθή ηεο αληνρήο θαη πξέπεη λα 

αθαηξεζεί θαη ζπγθνιιεζεί εθ λένπ. 

 Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα εμεηάζεη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη γηα 

επαλαπηζηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ζπγθφιιεζεο/πξνζσπηθνχ ή αθφκα θαη 

επέθηαζεο ησλ θαηαζηξνθηθψλ ειέγρσλ ζε άιιεο ξαθέο. 

 Η ππφδεημε ησλ πξνο έιεγρν (θαηαζηξνθηθφ) ξαθψλ (αξρηθψλ θαη 

πξφζζεησλ) θαη ησλ ζεκείσλ πξνο εμαγσγή δνθηκίσλ ζα γίλεηαη απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

 

 

4.8        Σςμπληπωμαηικοί όποι 

 Ο αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλεο, ζα εθηειέζεη ηηο επηηφπνπ 

ζπγθνιιήζεηο ησλ αξκψλ αθνχ κεηαθέξεη, δηαθηλήζεη, ηνπνζεηήζεη, κνληάξεη ηηο 

ζσιήλεο ζηελ ζέζε ηνπο, αθνχ απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιήζεθε 

απφ απηφλ, ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία/θψδηθεο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή θαη πάληνηε κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα αλαγθαία πιηθά, εξγαιεία, κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θ.ι.π. 

γηα φιεο ηηο εξγαζίεο παξαγσγήο, ειέγρνπ, βαζκνλφκεζεο απνηεινχλ κέξηκλα θαη 

δαπάλε ηνπ αλάδνρνπ. 

 Όινο ν παξαγσγηθφο θαη βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο ζπγθνιιήζεσλ ηνπ έξγνπ ζα 

είλαη δηαθξηβσκέλνο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 Ακπεξφκεηξα, βνιηφκεηξα κεραλψλ ζπγθφιιεζεο. 

 Ρνφκεηξα παξνρήο αεξίνπ. 

 Φνχξλνη μήξαλζεο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνδίσλ θ.ι.π. 

 Η δηαθξίβσζε ζα γίλεηαη άκεζα ή έκκεζα θαη ζα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ή Γειηίν: 

α)   Άκεζα απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν θαηά ΔΝ 45001 ή θξαηηθφ θνξέα (ΚΔΓΔ 

θ.ι.π.). 

 

 

β) Έκκεζα απφ ηνλ αλάδνρν κέζσ έγγξαθεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο 

δηαθξίβσζεο, ζπκπιήξσζεο Γειηίνπ δηαθξίβσζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο 

θαηάιιεινπ εμσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ (π.ρ. ακπεξνηζηκπίδα) ν 

νπνίνο ζα είλαη δηαθξηβσκέλνο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν α). 

 Ωο ηζρχο δηαθξίβσζεο ζεσξείηαη ην έλα έηνο απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαθξίβσζε 

εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ζπλζήθεο ή ελδείμεηο γηα ζπρλφηεξε δηαθξίβσζε θαηά ηελ 

θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 Οη κεραλέο ζπγθφιιεζεο ζα θέξνπλ πίλαθα φπνπ ζα είλαη επρεξήο ε αληηζηνηρία 

ξπζκίζεσλ θαη παξακέηξσλ ζπγθφιιεζεο (Volt, Ampere). 

 Όινη νη έιεγρνη, δνθηκέο, πηζηνπνηήζεηο κεζφδσλ/πξνζσπηθνχ ζα γίλνληαη θαζ’ 

ππφδεημε θαη παξνπζία ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζα ππάξρεη ζρεηηθή 

πξνεηδνπνίεζε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπο. 
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 Σν θφζηνο φισλ ησλ πηζηνπνηήζεσλ (κέζνδνη ζπγθφιιεζεο, επηζθεπήο, 

πξνζσπηθνχ), δηαθξηβψζεσλ εμνπιηζκνχ, ειέγρσλ (αξρηθψλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ), 

δνθηκψλ, πηζηνπνηεηηθψλ, επηδηνξζψζεσλ ξαθψλ θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ 

θαη βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε απηνχο ή κε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

 

5. Πποζηαηεςηική επένδςζη απμών ζςγκολλήζεωρ και ειδικών ηεμασίων 

 

5.1. ηελ πεξίπησζε πνπ νη αγσγνί έρνπλ σο επέλδπζε αζθαιηηθή καζηίρε. 

 

Οη αξκνί πνπ ζα ειεθξνζπγθνιιεζνχλ ζην εξγνηάμην ζα πξνζηαηεπζνχλ εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κία ζπλέρεηα ζηελ ππάξρνπζα απφ ην εξγνζηάζην επέλδπζε. 

Πξνο ηνχην, κεηά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε θαη κεηά ηνπο ππεξήρνπο θαη αθηηλνγξαθηθνχο 

ειέγρνπο, ζα θαζαξηζηεί επηκειψο ε επηθάλεηα γχξσ απφ ηνλ αξκφ έσο ηελ ππάξρνπζα 

εξγνζηαζηαθή κφλσζε θαη ζα επηζηξσζεί κε primer type B’ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα BS 534 

θαη BS 4147. 

 

Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κεηά ην primer ζα επηζηξσζεί κε καζηίρε αζθαιηηθήο βάζεο type 

2, grade B, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξφηππα. 

 

Δλαιιαθηηθά, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ν αγσγφο κπνξεί λα 

επελδπζεί εμσηεξηθά κε απηνθφιιεηε ηαηλία αζθαιηηθήο καζηίρεο κε εμσηεξηθή επέλδπζε 

πνιπαηζπιελίνπ πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 40εθ. ή ζεξκνζπζηειιφκελν πιηθφ ή άιιν θαηάιιειν 

πιηθφ, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  

 

Σα πάζεο θχζεσο εηδηθά ηεκάρηα, ιήςεηο, θιάληδεο, ζα πξνζηαηεπζνχλ θαη απηά εμσηεξηθά 

θαη εζσηεξηθά, θαζψο θαη νη ζπγθνιιήζεηο απηψλ. 

 

Μεηά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε γηα ηελ ζχλδεζε απηψλ θαη ηνπο ππεξήρνπο θαη 

αθηηλνγξαθηθνχο ειέγρνπο ζα θαζαξηζηεί επηκειψο ε επηθάλεηα θαη ζα επηζηξσζεί αξρηθά κε 

primer type B θαη ζηε ζπλέρεηα κε καζηίρε αζθαιηηθήο βάζεο type 2 grade B ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα BS 534 θαη  BS 4147  εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

 

ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη ε λέα κφλσζε λα επηθαιχπηεη ηελ ππάξρνπζα απφ 

ην εξγνζηάζην κφλσζε ηνπιάρηζηνλ 5 cm ζε φιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επέλδπζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο γηα ηελ θαιή 

πξφζθπζε ηεο επέλδπζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο ππάξρνπζαο κε ηελ λέα 

επέλδπζε, κε Holiday detector. 

 

5.2. ηελ πεξίπησζε πνπ νη αγσγνί έρνπλ σο επέλδπζε ΡΔ εμσηεξηθά θαη επνμεηδηθή βαθή 

εζσηεξηθά. 

 

Μεηά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε ησλ αγσγψλ ζην εξγνηάμην, ε πεξηνρή ησλ αγσγψλ 

εθαηέξσζελ ηεο ξαθήο ζα πξνζηαηεπζεί εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, έηζη ψζηε λα ππάξρεη κία 

ζπλέρεηα ηεο ππάξρνπζαο εξγνζηαζηαθήο επέλδπζεο (πνιπαηζπιελίνπ εμσηεξηθά θαη 

επνμεηδηθήο βαθήο εζσηεξηθά). 
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Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη έιεγρνη ηεο ξαθήο κε ππέξερνπο ή θαη κε ξαδηνγξαθίεο, ζα 

θαζαξηζζεί επηκειψο κε θαηάιιειεο κεζφδνπο ε επηθάλεηα ηνπ ραιπβδνζσιήλα έσο ηελ 

ππάξρνπζα εξγνζηαζηαθή επέλδπζε. 

Δμσηεξηθά ζα επηζηξσζεί αξρηθά κε primer ζπκβαηφ κε ηα πιηθά επέλδπζεο θαη αθνινχζσο 

ζα επελδπζεί κε απηνθφιιεηε ηαηλία αζθαιηηθήο καζηίρεο θαη εμσηεξηθή επέλδπζε 

πνιπαηζπιελίνπ ή κε ζεξκνζπζηειιφκελε ηαηλία ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ. Σφζν ην primer 

φζν θαη ην πιηθφ επέλδπζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

Σν πιηθφ ηεο λέαο επέλδπζεο ζα έρεη παξφκνηα ειεθηξνκνλσηηθά θαη κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ηεο ππάξρνπζαο επέλδπζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ηα ζεκεία ζχλδεζεο 

επζέσλ ηκεκάησλ ζσιήλσλ ην πιάηνο ηνπ πιηθνχ επέλδπζεο ζα είλαη 400mm ή κεγαιχηεξν, 

έηζη ψζηε λα ππεξθαιχπηεη ηελ ππάξρνπζα επέλδπζε ηνπιάρηζηνλ 50mm ζε θάζε πιεπξά θαη 

ζε φιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ αγσγνχ. Η ίδηα εξγαζία ζα γίλεη θαη γηα ηελ εμσηεξηθή επέλδπζε 

ησλ πάζεο θχζεσο εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ θαη ησλ ζπγθνιιήζεσλ απηψλ, κε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιάηνπο ηνπ πιηθνχ επέλδπζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηθάιπςεο ησλ πεξηνρψλ ζπγθφιιεζεο ησλ αγσγψλ θαη ησλ 

πάζεο θχζεσο εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ, ζα γίλεη νπηηθφο έιεγρνο ηεο ππεξθάιπςεο θαη 

έιεγρνο ηεο ζπλέρεηαο ηεο κφλσζεο ηνπ αγσγνχ κε holiday detector. 

Δζσηεξηθά ε επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ εθαηέξσζελ ηεο ξαθήο αθνχ θαζαξηζζεί θαηαιιήισο, ζα 

επηζηξσζεί κε επνμεηδηθή βαθή πάρνπο μεξνχ θηικ DFT (Dry Film Thickness) ηνπιάρηζηνλ 

400κm θαη ζα έρεη επηθάιπςε κε ηελ ππάξρνπζα εξγνζηαζηαθή επέλδπζε 50mm απφ θάζε 

πιεπξά πεξηκεηξηθά εζσηεξηθά ηνπ αγσγνχ. Η επνμεηδηθή βαθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα 

έρεη παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ππάξρνπζα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο (inspection certificate) ηχπνπ 3.1Β, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 

10204 γηα θάζε παξηίδα (batch) θαη κε πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ, ην 

νπνίν ζα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν νίθν θαη ζα έρεη κεηαθξαζηεί ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

Η επνμεηδηθή βαθή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ηερληθήο 

πξνδηαγξαθήο Σ.Π. 201/11 θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

Η ίδηα εξγαζία ζα γίλεη θαη γηα ηελ εζσηεξηθή επέλδπζε ησλ πάζεο θχζεσο εηδηθψλ 

ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ ζηηο πεξηνρέο ζπγθνιιήζεσο απηψλ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επηθάιπςεο ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ πεξηνρψλ 

ζπγθφιιεζεο κε επνμεηδηθή βαθή, ζα γίλεη νπηηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο ηνπ πάρνπο ηεο 

επνμεηδηθήο βαθήο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε επνμεηδηθέο βαθέο. 

 

 

6. Επιζήμανζη και ενηοπιζμόρ ηος αγωγού 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ κε ζξαπζηή άκκν ιαηνκείνπ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πιήξσζεο ηνπ νξχγκαηνο, ζα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 30 εθ. έσο 50 εθ. θάησ 

απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηεο νδνχ, θαη θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο εηδηθή πιαζηηθή ηαηλία ή 

πιέγκα έληνλνπ κπιε ρξψκαηνο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «Δ.ΤΓ.Α.Π. - 

ΠΡΟΟΥΗ ΑΓΩΓΟ ΤΓΡΔΤΗ», ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 115 γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αγσγνχ. 
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7. Σώμαηα αγκύπωζηρ 

Καηά ην ζηάδην ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη ηα απαηηνχκελα 

ζψκαηα αγθχξσζεο. Σέηνηα ζψκαηα πξνβιέπνληαη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζε φιεο ηηο ζέζεηο 

φπνπ ιφγσ ράξαμεο ηνπ αγσγνχ ή ιφγσ παξεκβνιήο εηδηθνχ ηεκαρίνπ (δηαθιάδσζεο, 

θακπχιεο ή ζπζηνιήο), δεκηνπξγείηαη ε ηάζε λα εθθχγνπλ νη ζσιήλεο απφ ηνπο αξκνχο ηνπο 

ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηε ζεσξεηηθή γξακκή ηεο ράξαμεο θαη ηε κεθνηνκή 

ηνπο. 

 

ψκαηα αγθχξσζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαηαξρήλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε εγθεθξηκέλε 

κειέηε θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε φζεο ζέζεηο νξίζεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Σα ζψκαηα 

αγθχξσζεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C12/15 ή φπσο νξίδεη ε 

εγθεθξηκέλε κειέηε. Πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ν αλάδνρνο ζα 

ππνβάιιεη κειέηε εθαξκνγήο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ηφζν ζε ζρέζε κε ηε ράξαμε ηνπ αγσγνχ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο εδαθηθέο 

ζπλζήθεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ κεηά ηελ εθζθαθή. 

 

Η εθζθαθή γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ζσκάησλ αγθπξψζεσο πξέπεη λα εθηειεζζεί νπσζδήπνηε 

πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε ηπρφλ βιάβε ζηηο 

ζσιελψζεηο. 

 

Η εθζθαθή ζα γίλεη κε δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ζθπξνδεηνχκελν ηκήκα ησλ 

ζσκάησλ αγθπξψζεσο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ην ζθπξφδεκα λα παθηψλεηαη κέζα ζην 

έδαθνο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη μπιφηππνη έζησ θαη εάλ απαηηείηαη ε επαχμεζε ηνπ φγθνπ 

ηνπ ζψκαηνο αγθχξσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ βάζνπο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ζψκαηνο θξηζεί φηη ην δεκηνπξγνχκελν θελφ κεηαμχ παξεηάο νξχγκαηνο 

εδάθνπο θαη παξεηάο ζψκαηνο αγθχξσζεο είλαη κεγάιν, ηφηε κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί μπιφηππνο γηα ηελ έγρπζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ην θελφ λα γεκίζεη κε ζπκππθλσκέλν ακκνράιηθν ηερληθψλ έξγσλ κε 

ζπκπχθλσζε ζε ζηξψζεηο 25 εθ. κε βαζκφ ζπκππθλψζεσο 95% ηεο ηξνπνπνηνχκελεο 

κεζφδνπ PROCTOR. 

 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ηχπσλ γηα έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ελ ζπλερεία 

δηάζηξσζε θαη θαηεξγαζία πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε επηκέιεηα γηα ηελ απνθπγή 

θηππεκάησλ πάλσ ζηνπο ζσιήλεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζηελ πξνζηαηεπηηθή 

επέλδπζε. Δπίζεο δελ πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ζθπξφδεκα νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ, γηα 

λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηάο ηνπο ζηηο δνθηκέο. 

 

Σνλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο γηα 

εθζθαθέο, ζθπξνδέκαηα, ζηδεξφ νπιηζκφ, μπινηχπνπο, ζπκππθλσκέλν ακκνράιηθν ηερληθψλ 

έξγσλ θιπ. γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσκάησλ αγθχξσζεο, γηαηί ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ 

απηψλ έρεη ιεθζεί ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ εγθαηάζηαζεο αγσγψλ αλά κέηξν 

κήθνπο. 

 

  

8. Λοιπά ηεσνικά έπγα 

’ απηά πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά έξγα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 

ηνπνζέηεζε ηνπ πδαηαγσγνχ θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
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Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά: 

α)  Σερληθά έξγα δηάβαζεο ζεκαληηθψλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ. 

β) Σερληθά έξγα πξνζηαζίαο αγσγνχ ζε ζέζεηο κεησκέλεο επηθάιπςεο. 

γ) Σερληθά έξγα δηάβαζεο ρεηκάξξσλ ή ξεκάησλ. 

δ)       Σερληθά έξγα δηάβαζεο αγσγνχ θάησ ή πάλσ απφ αγσγφ Οξγαληζκνχ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

(Γ.Δ.Η., Ο.Σ.Δ., Δ.ΤΓ.Α.Π., Γ.Δ.Π.Α., θ.ι.π.), Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο. 

ε) Αγσγνί απνζηξάγγηζεο θξεαηίσλ. 

 

Δθφζνλ απαηηεζεί ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη εηδηθή κειέηε γηα θάζε έξγν θαη ζα ηελ 

ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ έξγσλ 

απηψλ, ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη ηδηαίηεξε ακνηβή. 

 

 

9. Δοκιμαζίερ ζηεγανόηηηαρ ζε εζωηεπική ςδπαςλική πίεζη 

 

9.1. Γεληθά 

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

ζσκάησλ αγθχξσζεο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πάζεο θχζεσο εηδηθψλ ηεκαρίσλ, 

δηθιείδσλ θαη ζπζθεπψλ αζθαιείαο, επαλεπηρψλεηαη κεξηθψο ην φξπγκα, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 104, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ησλ 

δνθηκαζηψλ ζηεγαλφηεηαο. 

 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θ.ι.π.) ην φξπγκα επαλεπηρψλεηαη 

πιήξσο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

 Η δηαδηθαζία θαζψο θαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ δνθηκαζηψλ ζα θαζνξηζζεί ζηηο 

ιεπηνκέξεηέο ηεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα 

θαησηέξσ. 

 

 Η δνθηκαζία ζα ζπλίζηαηαη: 

 ζηελ πξνδνθηκαζία, 

 ζηελ θπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο θαη  

 ζηε γεληθή δνθηκαζία νινθιήξνπ ηνπ δηθηχνπ. 

 

 ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ην αλνηθηφ ηκήκα ησλ νξπγκάησλ πξέπεη λα 

παξακείλεη μεξφ. Σπρφλ εκθαληδφκελα λεξά ζα απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο δνθηκήο ζα πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ 500 θαη 1000 κέηξσλ, 

αλαιφγσο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Δάλ απαηηεζεί ζα παθησζνχλ πξνζσξηλά ηα άθξα 

ησλ ζσιήλσλ κε 4 θαηάιιειεο αγθπξψζεηο, ψζηε λα αλαιακβάλνπλ ηηο 

αλαπηπζζφκελεο δπλάκεηο. 

 

 ηα άθξα ησλ ππφ δνθηκή ηκεκάησλ ηνπνζεηνχληαη κεηαιιηθά πψκαηα 

πξνζαξκνζκέλα θαηαιιήισο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη απφιπηε ζηεγαλφηεηα. ηα 

πψκαηα ππάξρνπλ δηαηάμεηο εμαεξηζκνχ θαη κάιηζηα ζην άθξν ηνπ πςειφηεξνπ 

ζεκείνπ ηνπ αγσγνχ. Δπίζεο, ζα ππάξρνπλ δηαηάμεηο κέηξεζεο ηεο πδξνπηέζεσο 
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πξνζαξκνζκέλεο θαη ζηα δχν πψκαηα άθξσλ, θαζψο επίζεο θαη δηαηάμεηο πιήξσζεο 

θαη εθθέλσζεο λεξνχ, κε δηθιείδεο ξχζκηζεο ηεο παξνρήο. 

 

 Σν πξνο δνθηκή ηκήκα πιεξνχηαη κε λεξφ, κε κηθξή παξνρή ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

πιήξεο εθδίσμε ηνπ αέξα απφ ηνλ πδαηαγσγφ. Η ηαρχηεηα πιεξψζεσο πξέπεη λα είλαη 

ην πνιχ 0,05 κ/δι., νπφηε ε αληίζηνηρε παξνρή πιεξψζεσο ζα είλαη Q (κ/ιεπηφ) = 

1,178 Υ D
2
 (D ζε κ.). 

 

 Οη αεξνεμαγσγνί πξέπεη λα είλαη αλνηθηνί θαηά ηελ πιήξσζε. 

 Η πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε θαηάιιειε αληιία, ηθαλή λα 

ιεηηνπξγεί ρσξίο δηαξξνέο κέρξη ηελ πίεζε δνθηκήο θαη κε βαιβίδα αζθαιείαο γηα 

πξφιεςε ππεξπηέζεσλ. 

 

 Η δεμακελή ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα κεηξήζεσο ηνπ 

πξνζηηζέκελνπ φγθνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο κε αθξίβεηα + 1 ιίηξνπ. 

Μαλφκεηξν κε θαηαγξαθηθφ εγθαζίζηαηαη ζηε ζσιήλσζε θαηά πξνηίκεζε ζε ρακειφ 

ζεκείν. Η πίεζε ζα θαηαγξάθεηαη κε πξνζέγγηζε 0,1ΑΣΜ. πληζηάηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε απηνγξαθηθψλ νξγάλσλ θαζψο επίζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ 

καλνκέηξνπ γηα έιεγρν. 

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ ην νπνίν λα είλαη ζε ζέζε λα επέκβεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε εξγαζία κέζα ζηα νξχγκαηα φζν ην ηκήκα βξίζθεηαη ππφ 

δνθηκαζία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο πξνο 

απνθπγή αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ή ζε ηξίηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ. 

 

 εκεηψλεηαη φηη ην λεξφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δνθηκέο θαη ηελ έθπιπζε 

ηνπ αγσγνχ ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. ζε νπνηαδήπνηε ψξα ηνπ 

εηθνζηηεηξαψξνπ. 

 

 Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο δνθηκψλ ζε νπνηαδήπνηε ψξα ηνπ 

εηθνζηηεηξαψξνπ, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή. 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη φια ηα εθφδηα θαη ηα πιηθά θαη ζα 

εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε δνθηκή ζε ζηεγαλφηεηα. 

 

 

9.2. Πξνδνθηκαζία 

 Μεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο ππφ δνθηκή κε λεξφ, ζα γίλεηαη εμαεξηζκφο κε 

έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ απηνκάησλ αεξνβαιβίδσλ. Σν 

λεξφ απηφ παξακέλεη γηα 24 ψξεο κε ζηαηηθή πίεζε ίζε πξνο ηελ εθάζηνηε κέγηζηε 

ζηαηηθή πίεζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο (Ρν) φπσο νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

 Η πεξίνδνο ηεο πξνδνθηκαζίαο αξρίδεη αθφηνπ επηηεπρζεί ε δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο. 

Σα νξαηά κέξε ηνπ ηκήκαηνο επηζεσξνχληαη πξνο δηαπίζησζε ηπρφλ βιάβεο, 

δηαξξνήο θ.ι.π. 
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 Καηά ην ρξφλν απηφ ζα πξέπεη λα εμαληιεζεί ε ηπρφλ απαξαίηεηε ηθαλφηεηα ησλ 

ζσιήλσλ θαη λα εθηειεζηεί ε απνξξφθεζε ηνπ ηπρφλ ππνιεηπφκελνπ αέξα. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί θαηά ηελ πξνδνθηκαζία, κεηαηφπηζε ζσιήλα ή 

δηαθπγή λεξνχ, ε πίεζε δνθηκήο πξέπεη λα απμεζεί θαηά ην δπλαηφλ, κέρξη ηελ ηειηθή 

πίεζε δνθηκήο, ψζηε λα γίλεη επθνιφηεξε ε αλαγλψξηζε ηεο αηέιεηαο ζηε ζσιήλσζε. 

 

 

9.3. Κπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο 

 Αλ θαηά ηελ πξνδνθηκαζία δελ παξαηεξεζνχλ κεηαηνπίζεηο ζσιήλσλ ή δηαθπγέο 

λεξνχ, επαθνινπζεί ε θπξίσο δνθηκαζία κε ηελ επηβνιή ηεο πίεζεο δνθηκήο. 

 

 Η πίεζε δνθηκήο ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο νξίδεηαη ζε 1,5 Ρν, φπνπ Ρν ε κεγίζηε 

ζηαηηθή πίεζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο φπσο νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

 Ο ρξφλνο δνθηκήο ζα είλαη κηζή ψξα γηα θάζε 50 κ. δνθηκαδνκέλνπ ηκήκαηνο, αιιά 

πνηέ ε νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 12 σξψλ νχηε 

κεγαιχηεξε ησλ 24 σξψλ. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ, θαηά ηελ θπξίσο δνθηκαζία, ζεκεία κε απνιχησο 

ζηεγαλά, δηαθπγέο αθφκε θαη ζηαγφλσλ, πξέπεη λα δηαθνπεί ε δνθηκαζία θαη λα 

εθθελσζεί αξγά ε ζσιήλσζε κέρξη λα απνκαθξπλζεί ην λεξφ απφ φιεο ηηο ζέζεηο φπνπ 

παξνπζηάδνληαη δηαξξνέο. 

 

 Η επαλάιεςε ηεο δνθηκαζίαο  ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ θαη κφλν αθνχ απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο ηα ειαηησκαηηθά ζεκεία. 

 

 Καηά ηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ δνθηκψλ θαη ζηηο ζέζεηο ζπλαξκνγήο δχν γεηηνληθψλ 

δνθηκαδνκέλσλ ηκεκάησλ επηηξέπεηαη ζην ηκήκα ζπλαξκνγήο λα παξαιεθζεί δνθηκή, 

εθφζνλ βέβαηα ην κήθνο ζπλαξκνγήο δελ θαιχπηεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηξείο (3) 

αξκνχο. ε θάζε πεξίπησζε ηα ππφςε ηκήκαηα ζα επηζεκαλζνχλ ψζηε λα ειεγρζνχλ 

θαηά ηελ γεληθή δνθηκή ηνπ φινπ αγσγνχ. 

 

9.4. Γεληθή δνθηκαζία 

 Μεηά ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο θπξίσο δνθηκαζίαο εθηειείηαη ε επαλαπιήξσζε ηνπ 

νξχγκαηνο θαηά ηκήκαηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή Δπηρψζεσλ, 

ρσξίο λα θαιπθζνχλ νη ζέζεηο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ δνθηκαζζεί. 

 

 Οιφθιεξν ην δίθηπν ή κεγάιν ηκήκα ηνπ, (5 έσο 10 ρικ.), ππνβάιιεηαη ζηελ ηειηθή 

δνθηκαζία ηνπιάρηζηνλ γηα δχν ψξεο θαη ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηε κέγηζηε 

ζηαηηθή πίεζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Ρν). 

 

 Μεηά ηελ επηηπρή γεληθή δνθηκαζία, νινθιεξψλνληαη νη επηρψζεηο ζηα θελά πνπ 

έρνπλ αθεζεί κεηαμχ ησλ δνθηκαδνκέλσλ ηκεκάησλ. 

 

 

9.5. Πξσηφθνιιν δνθηκαζηψλ 
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 Γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο ζα θαηαξηηζζνχλ πξσηφθνιια ππνγξαθφκελα απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. 

 

 Διαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δνθηκαζίεο επηζθεπάδνληαη ακέζσο απφ ηνλ 

Αλάδνρν. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε βιαβέλησλ 

ηκεκάησλ θαηά ηηο  δνθηκαζίεο θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε ησλ κε ζηεγαλψλ αξκψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα νξίδεη ηελ εκεξνκελία 

επαλάιεςεο ηεο δνθηκαζίαο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο. 

 

 

9.6. Γαπάλεο δνθηκαζηψλ 

 Όιεο νη πεξηγξαθφκελεο δνθηκαζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο (π.ρ. πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο), δελ ακείβνληαη 

ηδηαίηεξα. Σα ζρεηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

 

10. Καθαπιζμόρ και απολύμανζη αγωγού 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο πδξαπιηθήο δνθηκήο ηνπ αγσγνχ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

205. 
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1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηε θόξησζε, κεηαθνξά, εθθόξησζε θαη 

απνζήθεπζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθό κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε. 

 

 

2. Γενικά 

Καηά ηε θόξησζε, κεηαθνξά, εθθόξησζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζην όξπγκα πξέπεη ν 

θάζε ρεηξηζκόο θαη κεηαθίλεζε ησλ ζσιήλσλ λα γίλεηαη κε κεγάιε επηκέιεηα, ώζηε λα 

απνθεπρζεί θάζε βιάβε ή ζηξέβισζε ή παξακόξθσζε ηόζν ζηα κέηαιια ή ην θπθιηθό 

ζρήκα ηνπ ζσιήλα, όζν θαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επέλδπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ. 

 

Γεληθά εθαξκόδνληαη νη νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό εγρεηξίδην ηεο AWWA 

(A.W.W.A. M11-STEEL PIPE MANUAL έθδνζε 87, Κεθάιαην 12 κε ηίηιν “Transportation, 

Installation and Testing”). 

 

 

3. Φόρτωση 

Γηα ηε θόξησζε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαξδηά θνκκάηηα από 

θαξαβόπαλν ή θαξδείο ειαζηηθνί ή πιαζηηθνί ηκάληεο, επαξθνύο αληνρήο, ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ε δεκηά ζηελ εμσηεξηθή επέλδπζή ηνπο. 

 

Γπκλά θαιώδηα, αιπζίδεο, γάληδνη, κεηαιιηθέο κπάξεο ή ζηελνί ηκάληεο δελ επηηξέπεηαη λα 

έξρνληαη ζε επαθή νύηε κε ηελ εμσηεξηθή επέλδπζε ησλ ζσιήλσλ νύηε κε ηελ εζσηεξηθή 

ηνπο επηθάλεηα. 

 

Καηά ηε θόξησζε νη ζσιήλεο κε εμσηεξηθή επέλδπζε πξνζηαζίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη 

θαηά ηξόπν ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε ζρεηηθή κεηαηόπηζή ηνπο θαη λα εμαζθαιίδνληαη ζε 

θξαδαζκνύο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ. Οη ζσιήλεο ηνπνζεηνύληαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο, ζε 

ζσξνύο ρακεινύ ύςνπο. Τα κεηαμύ ηνπο ζεκεία ζηεξίμεσο θαζώο θαη ηα ζεκεία ζηεξίμεσο 

κε ην κεηαθνξηθό κέζν πξέπεη λα είλαη ισξίδεο από θανπηζνύθ ή καιαθό πιαζηηθό ή 

θαξαβόπαλν, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηά ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε επηθάλεηα ζηεξίμεσο 

θάζε ζσιήλα. 

 

Γηα ην δέζηκν ησλ ζσιήλσλ όπνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη αιπζίδεο, γπκλά θαιώδηα ή γάληδνη, 

ζα πξέπεη λα είλαη επελδεδπκέλα κε ειαζηηθό ή καιαθό πιαζηηθό ή λα παξεκβάιιεηαη 

θανπηζνύθ ή θαξαβόπαλν ή θαη επελδεδπκέλνη ηάθνη. 

 

Σηα ζεκεία πνπ ζηεξίδεηαη ή αλαξηάηαη ν ζσιήλαο, δελ πξέπεη λα έρνπκε παξακόξθσζε 

κεγαιύηεξε ηνπ 2% ηεο δηακέηξνπ ηνπ επελδεδπκέλνπ ζσιήλα. 

 

 

4. Μεταυορά 

Καηά ηε κεηαθνξά κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθό κέζν πξέπεη λα απνθεπρζνύλ θξαδαζκνί ηνπ 

κεηαθνξηθνύ κέζνπ, ώζηε λα απνθιεηζζεί πηζαλή κεηαηόπηζε ηνπ θνξηίνπ. Σε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε δεκηάο θαηά ηε κεηαθνξά, ε επζύλε βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν ν νπνίνο 

νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη ρσξίο πξόζζεηε απνδεκίσζε. 
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Η κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ κε επέλδπζε κε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο άλσ ησλ 27
ν
C πξέπεη 

λα απνθεύγεηαη. 

 

 

5. Εκυόρτωση 

Καηά ηελ εθθόξησζε, όπσο θαη ζηε θόξησζε ησλ ζσιήλσλ, όπνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη 

αιπζίδεο, θαιώδηα, γάληδνη, ηάθνη, ζα πξέπεη απηνί λα είλαη επελδεδπκέλνη κε θανπηζνύθ ή 

καιαθό πιαζηηθό ή θαξαβόπαλν, ώζηε λα απνθεπρζνύλ δεκηέο ζηελ εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή 

επηθάλεηά ηνπο. 

 

Σε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε απόηνκε εθθόξησζε ή ξίςε ησλ ζσιήλσλ. Σηελ 

εθθόξησζε λα ρξεζηκνπνηνύληαη απαξαίηεηα γεξαλνί ή αλπςσηηθά κεραλήκαηα. 

 

 

6. Αποθήκευση 

Αλ πξόθεηηαη νη ζσιήλεο λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζσξνύο, κέρξη ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο, ζα 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε ίδηα κέζνδνο γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζσξνύο κε εθείλε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 3 γηα ηε θόξησζή ηνπο ζε κεηαθνξηθό κέζν. Θα 

απνθεπρζνύλ ςεινί ζσξνί ζσιήλσλ δηόηη κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά ζην ζσιήλα ή ζηελ 

επέλδπζή ηνπ. 

 

Αλ πξόθεηηαη λα θαηαλεκεζνύλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ, ζε έδαθνο βξαρώδεο ή ραιηθώδεο ηόηε 

ηα δύν άθξα ηνπ ζσιήλα ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε επελδεδπκέλεο μύιηλεο ζθήλεο, ή ζε 

άιια θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ώζηε ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ ζσιήλα λα κελ έξρεηαη ζε 

επαθή κε ην βξάρν ή ην ραιίθη. Επίζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζσξνύο άκκνπ. 

 

Οη ζσιήλεο κε εμσηεξηθή επέλδπζε πνιπαηζπιελίνπ δελ πξέπεη λα απνζεθεύνληαη γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εθηεζεηκέλνη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 
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1. Ανηικείμενο 

Η παπούζα Τεσνική Πποδιαγπαθή αθοπά ζηην καηαζκεςή ζηο επγοζηάζιο ή επί ηόπος ηος 

έπγος, ζηιρ μεηαθοπέρ, θοπηοεκθοπηώζειρ, ζηιρ ηλεκηποζςγκολλήζειρ, ζηιρ δοκιμέρ και 

ελέγσοςρ ηλεκηποζςγκολλήζεων, ζηιρ πποζηαηεςηικέρ επενδύζειρ και ζηοςρ ηελικούρ 

ελέγσοςρ και δοκιμέρ, ηων ειδικών σαλύβδινων ηεμασίων ηων ζωλήνων. 

 

Διδικά σαλύβδινα ηεμάσια θεωπούνηαι κάθε είδοςρ ειδικέρ καηαζκεςέρ (ηας, καμπύλερ, 

ζςζηολέρ, κλπ.), εκηόρ ηων εςθςγπάμμων ζωληνώζεων πος δείσνονηαι ζηα ζσέδια ηηρ 

εγκεκπιμένηρ μελέηηρ, ή πος απαιηούνηαι, καηά ηο ζηάδιο ηηρ καηαζκεςήρ, για ηην άπηια 

λειηοςπγία ηος ςδαηαγωγού. 

 

 

2. Ιζτύοσζες Προδιαγραθές 

Για ηην καηαζκεςή, ηα σαπακηηπιζηικά ηων ςλικών, ηιρ ηλεκηποζςγκολλήζειρ, ηην εζωηεπική 

επένδςζη και ηοςρ ελέγσοςρ ποιόηηηαρ ςλικών ιζσύοςν ηα αναθεπόμενα ζηην Τεσνική 

Πποδιαγπαθή Καηαζκεςή σαλςβδοζωλήνων 201/01. 

 

Δξωηεπικά ηα ειδικά σαλύβδινα ηεμάσια μεηά από επιμελή καθαπιζμό θα επενδύονηαι με 

αςηοκόλληηη ηαινία αζθαληικήρ μαζηίσηρ με εξωηεπική επένδςζη πολςαιθςλενίος ή 

θεπμοζςζηελλόμενη ηαινία ή άλλα καηάλληλα ςλικά. Σε κάθε πεπίπηωζη ηα ςλικά πος θα 

σπηζιμοποιηθούν θα έσοςν παπόμοια ηλεκηπομονωηικά και μησανικά σαπακηηπιζηικά με 

αςηά ηηρ ςπάπσοςζαρ επένδςζηρ 3-ζηπώζεων πολςαιθςλενίος ηων σαλςβδοζωλήνων όπωρ 

αςηή πποδιαγπάθεηαι ζηην Τ.Π. 201/09 και θα σπηζιμοποιηθούν μεηά από ηην έγκπιζή ηοςρ 

από ηη Γιεςθύνοςζα Υπηπεζία. 

 

Σε πεπίπηωζη πος η εθαπμογή ηηρ πποζηαηεςηικήρ επένδςζηρ θα γίνει ππιν από ηη 

ζςγκόλληζη ηων ηεμασίων, ηα ππορ ζςγκόλληζη άκπα θα είναι σωπίρ επένδςζη ζε ένα μήκορ 

15 cm. 

 

Για ηιρ μεηαθοπέρ, θοπηώζειρ, εκθοπηώζειρ και αποθήκεςζη ιζσύοςν ηα αναθεπόμενα ζηην 

Τεσνική Πποδιαγπαθή Μεηαθοπά σαλςβδοζωλήνων 201/03. 

 

Για ηην εγκαηάζηαζη ζηο όπςγμα, ηιρ επί ηόπος ηος έπγος ζςγκολλήζειρ, πποζηαηεςηικέρ 

επενδύζειρ, ηα ζώμαηα αγκύπωζηρ και ηιρ δοκιμέρ ζηεγανόηηηαρ, ιζσύοςν ηα αναθεπόμενα 

ζηην Τεσνική Πποδιαγπαθή “Δγκαηάζηαζη ςδαηαγωγών από σάλςβα”, Τ.Π. 201/02. 
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1. Αντικείμενο 

Ζ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, ηηο δνθηκέο ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη 

αληνρήο ηνπ πιηθνύ, ηηο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ηηο κεηαθνξέο, θνξηνεθθνξηώζεηο θαη 

ζπλδέζεηο ησλ ελσηηθώλ ραιύβδηλσλ θιαληδώλ (κε ηνπο θνριίεο θαη ηα πεξηθόριηα), πνπ 

ηνπνζεηνύληαη ζηηο ραιύβδηλεο ζσιελώζεηο, γηα ηε ζύλδεζε ησλ θιαληδώλ, ησλ ηεκαρίσλ 

απνζπλαξκνιόγεζεο θαη όπνπ αιινύ απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο. 

 

 

2. Κύρια χαρακτηριστικά των υλαντζών 

Οη θιάληδεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ιαηκό θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή 

θαη ζπγθόιιεζή ηνπ κε ηνπο ραιύβδηλνπο ζσιήλεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζύκθσλε κε 

ηα Γεξκαληθά Πξόηππα DIN 2631,2632, 2633, 2634 γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο PN 10, 16 θαη 25 

αληίζηνηρα. Σν πιηθό θαηαζθεπήο ησλ θιαληδώλ ζα είλαη ράιπβαο πνηόηεηνο RSt 37-2 θαηά 

DIN 17100. Δηδηθά γηα ηηο θιάληδεο ΡΝ 25 θαηά DIN 2634, ην πιηθό ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

C22 θαηά DIN 17200. 

 

Ζ κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην πξόηππν DIN 2519, δειαδή ηα ηεκάρηα 

ζα είλαη ζθπξήιαηα, πξεζζαξηζηά ή ζπγθνιιεηά θαη νη θαηεξγαζίεο θαη αλνρέο ζα είλαη 

ζύκθσλεο κε ηηο παξαγξάθνπο 4.2 θαη 4.3 ηνπ πξνηύπνπ DIN 2519. 

 

Οη θιάληδεο ζα έρνπλ πξνεμνρή (παηνύξα) ηύπνπ C θαηά DIN 2526. Με θάζε θιάληδα ζα 

παξαδνζεί ν αληίζηνηρνο ειαζηηθόο δαθηύιηνο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε ζηεγαλόηεηα ηεο 

ζύλδεζεο θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ πξνβιεπόκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

 

Ο ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζα είλαη από πιηθό άξηζηεο  πνηόηεηαο, ΔPDM ή NITRILE RUBBER 

ή άιιν ηζνδύλακν ηεο εγθξίζεσο ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο, Type W ή Σ θαηά ΒS 2494, 

γηα ην νπνίν ζα ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα πόζηκν λεξό από ην N.W.C. ή 

αληίζηνηρν νξγαληζκό. εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θιάληδα πξνβιέπεηαη λα 

ηνπνζεηεζεί ζε απεπζείαο επαθή κε ην έδαθνο, ν ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζα πξέπεη λα είλαη από 

πιηθό Type W θαηά ΒS 2494. 

 

Οη ζπγθνιιήζεηο ησλ ελσηηθώλ κε ηηο θιάληδεο, ζα γίλνπλ κε ειεθηξόδηα θαηάιιεια γηα ην 

πιηθό ησλ ειεθηξνζπγθνιινύκελσλ ηεκαρίσλ θαη ζα εθηειεζζνύλ από επαγγεικαηίεο 

ειεθηξνζπγθνιιεηέο κε εμαθξηβσκέλε πείξα θαη ηθαλόηεηα. 

 

Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ειεγρζνύλ ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή “Καηαζθεπήο Υαιπβδνζσιήλσλ” θαη 

“Δγθαηάζηαζεο Τδαηαγσγώλ από Υάιπβα”, Σ.Π. 201/01, 201/02. 

 

Οη δηάκεηξνη θαη νη ζέζεηο ησλ νπώλ ησλ θνριηώλ πξέπεη λα είλαη αθξηβείο, ώζηε νη νπέο λα 

αληηζηνηρνύλ αθξηβώο κε εθείλεο ηεο απέλαληη θιάληδαο, όπσο θαη αλ ηνπνζεηεζνύλ. 

 

Ηδηαίηεξε θξνληίδα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηελ επηπεδόηεηα ησλ θιαληδώλ ησλ νπνίσλ ε 

κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία πξέπεη λα γίλεηαη ζην εξγνζηάζην κεηά ηε ζπγθόιιεζή ηνπο κε ην 

ιαηκό. Κάζε θιάληδα ζα έρεη ππνρξεσηηθά ελδείμεηο γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ηελ 

εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα, ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ΡΝ, ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην 
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πιηθό θαη ηνλ αξηζκό ηνπ DIN, ζύκθσλα κε ην DIN 2519. Δπίζεο νη ιαηκνί θαη νη θιάληδεο 

πξέπεη λα έρνπλ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή πξνζηαηεπηηθή επέλδπζε όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή “Καηαζθεπή Υαιπβδνζσιήλσλ” Σ.Π. 201/01. 

 

 

3. Κοχλίες και περικόχλια 

Οη θνριίεο ζα είλαη εμαγσληθήο θεθαιήο κε εμαγσληθά πεξηθόριηα ρσξίο παξεκβιήκαηα. Ζ 

κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη ζύκθσλεο πξνο ην DIN 601. 

 

Οη θνριίεο ζα είλαη πνηόηεηαο 4D θαηά DIN 267. 

 

Οη θνριίεο, ηα πεξηθόριηα ζα ππνζηνύλ ζεξκό γαιβάληζκα ζε όιεο ηνπο ηηο επηθάλεηεο πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 15 κηθξά. 

 

Ζ παξαγγειία ζα δηαρσξίδεηαη ζε νκάδεο ρηιίσλ νκνεηδώλ ηεκαρίσλ. Οκάδεο κηθξόηεξνπ 

πιήζνπο ηεκαρίσλ ζα ζεσξνύληαη όηη είλαη κία νκάδα. Από θάζε νκάδα ζα ιακβάλνληαη 

ηπραία πέληε δείγκαηα ζηα νπνία ζα δηελεξγνύληαη νη έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνδηαγξαθώλ. 

 

Δάλ δύν ή πεξηζζόηεξα δείγκαηα βξεζνύλ αθαηάιιεια, ε νκάδα ζα απνξξίπηεηαη. Δάλ έλα 

κόλν δείγκα είλαη αθαηάιιειν, ηόηε ζα γίλεηαη λέα δεηγκαηνιεςία πέληε ηεκαρίσλ γηα έιεγρν. 

Δάλ έζησ θαη έλα δείγκα ηεο δεύηεξεο δνθηκαζίαο βξεζεί αθαηάιιειν, ηόηε, ε νκάδα ζα 

απνξξίπηεηαη. 

 

Οη παξαπάλσ έιεγρνη ζα γίλνληαη παξνπζία ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο ζην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ή ζε άιιν αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ειέγρνπ. 

 

Όια ηα έμνδα ειέγρνπ ζα βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

 

4. Έλεγχος – Δοκιμές των υλαντζών 

Ο έιεγρνο ησλ θιαληδώλ ζα γίλεηαη από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία πνπ ζα έρεη ειεύζεξε 

πξόζβαζε ζηα ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηαζθεπή 

ηνπο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ρνξεγεί ρσξίο θακία επηβάξπλζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα εμαθξηβώζεη ε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία αλ νη θιάληδεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

ηελ πεξίπησζε ραιύβδηλσλ ειεθηξνζπγθνιιεηώλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη έιεγρνο ησλ 

ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ νπηηθόο θαη κε ζπζθεπή ππεξήρσλ. Αλ θξηζεί ζθόπηκν, ε 

Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία, ζα κπνξεί λα δεηήζεη θαη έιεγρν κε αθηίλεο Υ (ξαδηνγξαθίεο). 

 

Θα γίλεηαη έιεγρνο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ, σο πξνο ηε κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο, ηελ 

θαηαιιειόηεηα ησλ ρξεζηκνπνηεζεζνκέλσλ πιηθώλ θαη ηηο πξνβιεπόκελεο θαηεξγαζίεο θαη 

αλνρέο. Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θιαληδώλ ζα γίλεηαη έιεγρνο από ηε Γηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη θαηάιιεια θαη όηη 

ε θαηαζθεπή γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 
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Οη παξαπάλσ έιεγρνη δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν από ηελ επζύλε ηνπ γηα ηελ παξάδνζε 

θιαληδώλ πνπ λα εθπιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

Οη έιεγρνη κπνξνύλ λα γίλνληαη ηόζν ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή όζν θαη ζηηο ζέζεηο 

απνζήθεπζεο ή ζην εξγνηάμην, αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην από ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

 

Οη ελ γέλεη δαπάλεο ησλ ειεγθηώλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π., ζα θαηαβάιινληαη από ηελ ίδηα. 

 

Ζ πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν ηεο Τπεξεζίαο όπσο θαη 

γηα ηνπο ζσιήλεο. 

 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθό επίζεκεο Αξρήο, γηα ηελ θαηαιιειόηεηα, γηα ρξήζε 

ζε πόζηκν λεξό, ηνπ πιηθνύ ηνπ ειαζηηθνύ δαθηπιίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμαζθάιηζε 

ηεο ζηεγαλόηεηαο. 
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1. Αντικείμενο 

 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζην έξγν ησλ ηεκαρίσλ απνζπλαξκνινγήζεσο. 

 

2. Γενικά 

 

Σα ηεκάρηα απνζπλαξκνινγήζεσο (εμαξκόζεσο) ζα ηνπνζεηεζνύλ επί αγσγώλ από ράιπβα 

ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο (θνληά ζε βάλλεο, ζηα θξεάηηα 

επίζθεςεο, θ.ι.π.). Με ηα ηεκάρηα απηά εμαζθαιίδεηαη ε ιύζε ηεο ζπλέρεηαο ζσιελώζεσο 

πνπ δελ έρεη ζπλδέζκνπο (ραιπβδνζσιήλεο) θαη δηεπθνιύλεηαη ε απνκάθξπλζε θαη 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο βάλλαο ή γεληθόηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπζθεπήο, ρσξίο δεκηά ηνπ 

ζσιήλα ή ησλ παξεκβπζκάησλ. 

 

Σα ηεκάρηα απηά ζα είλαη ηεο ίδηαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ κε ηνλ αληίζηνηρν ζσιήλα θαη ζα 

απνηεινύληαη από δύν ηκήκαηα θαηαζθεπαζκέλα από ζπγθνιιεηό ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 

όζν θαη ην πάρνο ηνπ αληίζηνηρνπ ραιπβδνζσιήλα θαη πνηόηεηαο όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή 201/01. 

 

Σν κήθνο ηνπ ηεκαρίνπ απνζπλαξκνινγήζεσο ζα κπνξεί λα απμνκεηνύηαη θαηά 2 έσο 6 εθαη. 

θαη ε κεηαμύ ησλ δύν ηκεκάησλ ηνπ ζηεγάλσζε ζα επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ειαζηηθό 

δαθηύιην πνπ ζα ζπζθίγγεηαη κέζσ θηλεηήο θιάληδαο. 

 

Σα ηεκάρηα απνζπλαξκνινγήζεσο ζα θέξνπλ θαη ζηα δύν άθξα θιάληδεο ζύκκνξθεο, όζνλ 

αθνξά ζηε δηάηξεζε θαη ζηηο δηαζηάζεηο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ παξεκβύζκαηνο, κε ην πξόηππν 

DIN 2501. 

 

Όια ηα ηεκάρηα απνζπλαξκνινγήζεσο ζα θέξνπλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά δύν ζηξώζεηο 

ηζρπξήο αληηνμεηδηθήο βαθήο. 

 

Ο ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζα είλαη από πιηθό άξηζηεο  πνηόηεηαο, ΔPDM ή NITRILE RUBBER 

ή άιιν ηζνδύλακν ηεο εγθξίζεσο ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο, Type W ή Σ θαηά ΒS 2494, 

γηα ην νπνίν ζα ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα πόζηκν λεξό από ην N.W.C. ή 

αληίζηνηρν νξγαληζκό. εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηεκάρην απνζπλαξκνιόγεζεο 

ηνπνζεηείηαη ζε απεπζείαο επαθή κε ην έδαθνο ν ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζα πξέπεη λα είλαη από 

πιηθό Type W θαηά ΒS 2494. 
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1. Γενικά 

 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ θαη 

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

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

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

 

 

2. Πρώτη Ύλη 

 

2.1 Γεληθά 

 

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

νκνγελνπνηεκέλσλ θόθθσλ από νκνπνιπκεξείο ή ζπκπνιπκεξείο ξεηίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη 

ηα πξόζζεηά ηνπο.   

 

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

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

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

παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

Σα πξόζζεηα πξέπεη λα επηιεγνύλ ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύλ ηελ πηζαλόηεηα απνρξσκαηηζκνύ 

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

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

 

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

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

 

Τιηθό από αλαθύθισζε δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ηεο πξώηεο ύιεο. 

 

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

εμαξηεκάησλ επηηξέπεηαη πιηθό ζε ρξώκα κπιε ή καύξν. 

 

 

2.2 Εηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ ΡΕ 

 

Σν πιηθό πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη θαηεγνξίαο: 

ΡΕ80 (MRS 8) ή  

ΡΕ100 (MRS 10)  

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

ζηελ κειέηε θαη ζηα ινηπά ηεύρε ηνπ έξγνπ.   

 

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

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

αλαθεξόκελα ζην δηεζλή πξόηππν ISO 1133. 

 

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

   
 

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

3 

2.3 Απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά πξώηεο ύιεο 

 

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

 

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

ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα  

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

απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 

12201 part 1.  

 

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

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

 

 Η παξηίδα παξαγσγήο ηεο πξώηεο ύιεο 

 Σα πξόζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 Η θαηεγνξία ζύλδεζεο ηνπ πιηθνύ  (ΡΕ80 ή ΡΕ100) 

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

 Η ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή (MRS – minimum required strength) 

 

 

3. ωλήνες ΡΕ 

 

3.1  Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ σιήλσλ 

 

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

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

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

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

 

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

ζσιήλα. 

 

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

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

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

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

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ «squeeze – off». 

 

3.2 Υξώκα - Δηαζηάζεηο 

 

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

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

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

ηεξώληαο πάληα ηηο επηηξεπόκελεο αλνρέο. 

 

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

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

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

 Γηα ζσιήλεο από πιηθό ΡΕ100, SDR 13,6 

 

3.3 ήκαλζε 

 

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

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

ραξαθηήξσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ: 

 

α. 5 mm γηα ζσιήλεο κέρξη θαη Φ63 

β. 10 mm γηα ζσιήλεο κε κεγαιύηεξε δηαηνκή από  Φ63 

 

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

δηάζηεκα ηνπ ελόο κέηξνπ, ην παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

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

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

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

 Όλνκα θαηαζθεπαζηή 

 Υξόλνο θαη παξηίδα θαηαζθεπήο 

 Ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS 

 

3.4 Έιεγρνη, δνθηκέο θαη απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά 

 

Εξγνζηαζηαθόο έιεγρνο/ δνθηκέο :  

 

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

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

12201 ζηνπο παξαγόκελνπο ζσιήλεο γηα λα εμαζθαιηζζνύλ ηα πξνδηαγξαθόκελα κεραληθά 

θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη νη πξνδηαγξαθόκελεο αληνρέο ησλ ζσιήλσλ ζε 

πδξνζηαηηθέο θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο. 

 

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

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

ζε θαηάιιειν ζπλεξγάηε ηεο. 

 

Εξγνηαμηαθόο έιεγρνο:  

 

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

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

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

ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 2. 

 

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

Πξνδηαγξαθή, ε ΕΤΔΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη επηπιένλ εξγαζηεξηαθνύο 

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

πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζα 

απνξξίπηνληαη. 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

   
 

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

5 

 

Πηζηνπνηεηηθά 

 

Κάζε παξαγγειία ζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ 

ζα αλαθέξεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιήλσλ θαη ηδηαίηεξα: 

 

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

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

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

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

ηεο πξώηεο ύιεο. 

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

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

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

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

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

 

Η θάζε παξαγγειία ζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επίζεο από πηζηνπνηεηηθό 

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

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

 

3.5 πζθεπαζία – Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε  

 

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

ηάπεο αξζεληθέο από LDPE. 

 

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

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

απνζεθεπζνύλ ην έλα πάλσ ζην άιιν κέρξη ύςνπο 3 κ. 

 

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

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

απαηηείηαη ην μεδίπισκα ησλ άιισλ ζηξώζεσλ. 

 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ζπξκαηόζρνηλσλ ή αιπζίδσλ ή γάληδσλ ή άιισλ αηρκεξώλ 

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

ζπζθεπαζίεο ησλ ζσιήλσλ ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα θνξηνεθθνξηώλνληαη κε πιαηείο 

πθαζκάηηλνπο ηκάληεο.  

 

Οη ζσιήλεο απνζεθεύνληαη ζε θαιά αεξηζκέλνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ώζηε λα 

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

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

πέξαλ ησλ δύν εηώλ. 

 

 

4. Εξαρτήματα ΡΕ  

 

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

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

ηνπ ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 3:  Fittings.   

 

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

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

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

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

ειεθηξνκνύθα). 

 

ήκαλζε  

 

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

ξεύκαηνο θαη ρξόλνο ζπγθόιιεζεο πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηή ηνπνζέηεζή 

ηνπ. 

 

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

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

(π.ρ. ΡΕ80). 

 

Πηζηνπνηεηηθά 

 

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

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

12201 ζηα παξαγόκελα εμαξηήκαηα γηα λα εμαζθαιηζζνύλ ηα πξνδηαγξαθόκελα κεραληθά 

θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη νη πξνδηαγξαθόκελεο αληνρέο ηνπο ζε πδξνζηαηηθέο 

θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο. 

 

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

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

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

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

 

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

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

ειέγρνπο θαη δνθηκέο. 

 

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

επηρψζεηο ηνπ νξχγκαηνο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

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

ζχκθσλα κε ηα ζρήκαηα ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

 

2. Επιλογή διαδπομήρ 

 

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

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

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

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

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

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

 

Πίλαθαο Δπηηξεπφκελεο Κάκςεο Αγσγψλ ΡΔ. 

 

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

 

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

θακπχιε 

 

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

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

ζεξκνθξαζία είλαη  ρακειφηεξε απφ ηνπο 20
ν
 C. 

 

3. Σοποθέηηζη αγωγού ζηο όπςγμα 

 

3.1. Γενικά 

 

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

204/01. 

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

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

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

102). 

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

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

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

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

κπνξεί λα θάλεη ηελ ζπγθφιιεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηεκαρίνπ ζσιήλσλ έμσ απφ ην 
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φξπγκα, ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ κέζα ζην φξπγκα θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ θσιεψλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

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

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

κειέηεο. 

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

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

αγσγνχ. 

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

επζχγξακκνη ηφζν ζηελ νξηδφληηα, φζν θαη ζηελ θαηαθφξπθε έλλνηα. 

 

3.2. Διαδικαζία ηοποθέηηζηρ 

 

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

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

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

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

κε ηνπο ππφινηπνπο ζσιήλεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο. 

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

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

πξνζηαηεχεηαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. 

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

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

ζηνλ αγσγφ. 

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

- ζηηο αιιαγέο δηεχζπλζήο ηνπ θαη  

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

ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ. 

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

ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο δηαζηνιήο θαη 

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

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξέπεη νη αγσγνί λα επηθαιπθζνχλ κεξηθψο.  

 

3.3. Πποζηαηεςηικά μέηπα αγωγών πολςαιθςλενίος  

 

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

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

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

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

Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο πξέπεη λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο αζθαιείαο. 

Μπξνζηά απφ πξαηήξηα θαπζίκσλ ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο κε ππφγεηεο δεμακελέο 

πδξνγνλαλζξάθσλ δελ ζπλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ ΡΔ. 

 

 

3.4.  Αποζηάζειρ αζθαλείαρ 

 

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

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

Ρ = ε πίεζε ζρεδηάζεσλ (bar) 

F = ν ζπληειεζηήο ζρεδηάζεσο (0,3) 

D = ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζε κ. 

 

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

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

Κνηλήο Ωθειείαο έρνπλ σο εμήο: 

 

- Δγθαηαζηάζεηο Τςειήο Σάζεσο. 

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

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

ηνπο θαλνληζκνχο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρψξα καο. 

- Δγθαηαζηάζεηο Υακειήο Σάζεσο. 

 Η ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζσιελαγσγνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο 

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

δηαζηαπξψζεηο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

- Γηαζηαπξψζεηο  κε άιινπο αγσγνχο. 

 Η απφζηαζε απφ ηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο πξέπεη λα είλαη φζν ηνλ δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε, αιιά ζε θακκία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,3 κ. 

 Δπίζεο ε απφζηαζε απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,2 

κ. εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

- Παξάιιειε φδεπζε κε άιινπο αγσγνχο. 

 Απφ αγσγνχο απνρέηεπζεο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο ηνπιάρηζηνλ 

0,3 κ., εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

 

 

3.4.1. Ειδικά μέηπα αζθαλείαρ 

 

Η πξνζηαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί ηνπνζεηψληαο ηνλ αγσγφ ΡΔ κέζα ζε θξνπξφ. 

Ο θξνπξφο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ράιπβα, ρπηνζίδεξν, PVC ή άιιν πιηθφ θαη πξέπεη λα 

αληέρεη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ιφγσ ππεξθείκελσλ θνξηίσλ θαη ζα ηνπνζεηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

Η δηάκεηξνο ηνπ θξνπξνχ πξέπεη λα είλαη 1,5 θνξά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ ΡΔ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θξνπξφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξκηθή πξνζηαζία (θνληά ζε πεγέο 

ζεξκφηεηαο) είλαη απαξαίηεην ν αγσγφο ΡΔ λα θεληξάξεηαη κέζα ζην θξνπξφ. 

ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ αγσγψλ απφ ην θξνπξφ ηνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθνί δαθηχιηνη 

γηα ηελ απνθπγή γδαξζηκάησλ ηνπ αγσγνχ ΡΔ. 

Δπίζεο, φηαλ ν θξνπξφο απνηειείηαη απφ παιαηά ηκήκαηα, πεξίπησζε ήδε ππάξρνληνο 

ρπηνζηδεξνχ θξνπξνχ, ηφηε ειέγρνπκε ην εζσηεξηθφ ηνπ θξνπξνχ κε πέξαζκα πηιφηνπ. 

Καζ’φιε ηε δηάξθεηα θαηαβίβαζεο θαη επζπγξάκκηζεο ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα  νη ζσιήλεο 

ζα παξακέλνπλ ηαπσκέλνη ψζηε λα κελ εηζρσξήζνπλ πξντφληα εθζθαθήο εληφο ηνπ ζσιήλα. 

ε πεξίπησζε ζσιήλσλ ζε θνπινχξα, ε κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη νη εξγαζίεο 

θαηαβίβαζεο ηνπ ζσιήλα ζηελ ηάθξν ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα εηδηθά δηακνξθσκέλνπ 

νρήκαηνο. 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

204_02_v0001_ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 204.02 

5 

4. ςγκολλήζειρ ζωλήνων και εξαπηημάηων ΡΕ. 

 

4.1. Γενικά 

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ΡΔ ζα ζπγθνιιεζνχλ κε ζεξκηθή ζπγθφιιεζε απηνγελψο. ε 

θαηάζηαζε ηήμεο, ζηνπο 220
ν 

C θαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο δεκηνπξγνχληαη λένη δεζκνί κεηαμχ 

ησλ κνξίσλ ηνπ ΡΔ θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηεκαρίσλ 

ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ ΡΔ. Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη ζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο ΡΔ 

Α) απηνγελήο κεησπηθή ζπγθφιιεζε (Butt-fusion welding) 

Β) απηνγελήο ειεθηξνζπγθφιιεζε (Electrofusion welding) 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ΡΔ δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πξηλ ηελ 

δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 35
ν 

C. Σα 

άθξα  ησλ ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ πξέπεη λα είλαη θνκκέλα 

θάζεηα (ζε νξζή γσλία θαηά ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα). 

Θα ηεξνχληαη πάληα φιεο νη πξνδηαγξαθφκελεο γηα ηελ ζπγθφιιεζε απαηηήζεηο 

(ζεξκνθξαζία, ηάζε ξεχκαηνο, ρξφλνη ζπγθφιιεζεο θαη ςχμεο θιπ.) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ζα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα γηα θάζε θφιιεζε απφ ηελ εηδηθή ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο. 

Ιδηαίηεξα γηα θάζε εμάξηεκα πνπ ζπγθνιιείηαη ζα θαηαγξάθεηαη: 

1. Κσδηθφο εμαξηήκαηνο 

2. Δίδνο εμαξηήκαηνο 

3. Κσδηθφο ηερλίηε 

4. Ηκεξνκελία εξγαζίαο 

5. ΄Ωξα εξγαζίαο 

6. Αχμνληαο αξηζκφο ζπγθφιιεζεο 

7. Γηάκεηξνο ζσιήλα 

8. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  

9. Υξφλνο ζπγθφιιεζεο 

10. Καηαγξαθή ζηελ κλήκε ηεο ζπζθεπήο ηπρφλ δηαθνπήο ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 

 

4.2. Μεηωπική ζςγκόλληζη (Butt-fusion welding) 

 

Με ηελ κέζνδν απηή ηήθνληαη ηα  άθξα ησλ ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ κε ηε βνήζεηα κηάο 

ζεξκαληηθήο πιάθαο, ε νπνία έξρεηαη ζε επαθή κε απηά. Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ/ 

εμαξηεκάησλ πξέπεη λα πιαλαξηζηνχλ κε εηδηθφ εξγαιείν πξηλ ηε ζπγθφιιεζε θαη λα 

θαζαξηζηνχλ επηκειψο κε θαζαξφ παλί ή καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζην θαηάιιειν 

θαζαξηζηηθφ (αζεηφλ θιπ.). 

Γηα ηε κεησπηθή ζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε θαηάιιειε ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο, ε νπνία 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζπλήζσο γηα θάπνην εχξνο δηακέηξσλ (π.ρ. 90-250 mm, 200-400 mm, 

315-630 mm,  θ.ν.θ.). 

Η ζπζθεπή απηή απνηειείηαη απφ: 

α) Σν θχξην ζψκα κε ηνπο ηέζζεξηο ζθηγθηήξεο (δαγθάλεο) κε έλζεηα ηεκάρηα γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή δηάκεηξν (απφ ηνπο νπνίνπο δχν είλαη ζηαζεξνί θαη δχν θηλεηνί κε ηε βνήζεηα 

πδξαπιηθνχ εκβφινπ). 

β) Σν ζεξκνζηνηρείν (θηλεηφ κέξνο ηεο ζπζθεπήο). 

γ) Σελ πδξαπιηθή αληιία (πνπ θηλεί ην έκβνιν εκπξφο θαη πίζσ άξα θαη ηνπο θηλεηνχο 

ζθηγθηήξεο). 

δ) Σελ πιάλε ή θνπηηθφ (θηλεηφ κέξνο). 
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Μεηά απφ ηελ πξνεηνηκαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, αθνινπζεί  ε δηαδηθαζία 

ζπγθφιιεζεο ησλ ζσιήλσλ κε ηε κέζνδν απηή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο, 

φπσο θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, σο θαησηέξσ:. 

α) Σελ επαθή ησλ ζσιήλσλ κε ην ζεξκνζηνηρείν ππφ πίεζε, γηα έλα ρξφλν tl θαη έσο φηνπ λα 

ζρεκαηηζζεί θνξδφλη χςνπο α mm εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ ζσιήλα. 

β) Σελ επαθή ρσξίο πίεζε γηα ρξφλν t2, έσο φηνπ λα ηερζεί ε απαξαίηεηε κάδα ηνπ πιηθνχ 

γχξσ απφ ηελ πεξηνρή, πνπ ζα γίλεη ε ζπγθφιιεζε. 

γ) Σελ απνκάθξπλζε ησλ ζσιήλσλ απφ ην ζεξκνζηνηρείν, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζεξκνζηνηρείνπ απφ ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηνπο ζσιήλεο θαη ηελ επαθή ησλ ιεησκέλσλ 

επηθαλεηψλ ησλ ζσιήλσλ κε ηελ ίδηα πίεζε γηα ρξφλν t3. 

δ) Σελ ςχμε ησλ ζσιήλσλ (δειαδή ησλ επηθαλεηψλ ζπγθφιιεζεο) γηα ρξφλν t4 ππφ ηελ ίδηα 

πίεζε: 

Οη ρξφλνη t1, t2, t3 θαη t4, ε πίεζε ζπγθφιιεζεο θαη ην πάρνο ηνπ θνξδνληνχ α εμαξηψληαη 

απφ ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαη παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Δηδηθφηεξα ν 

ρξφλνο ςχμεο t4, ε πίεζε ηήμεο-ζπγθφιιεζεο θαη ην χςνο ηνπ θνξδνληνχ α, κεγαιψλνπλ 

αληίζηνηρα, φζν πξνρσξνχκε ζε κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο. 

 

4.3. Ηλεκηποζςγκόλληζη (Electrofuction) 

 

Με ηε κέζνδν απηή ηα άθξα ησλ πξνο ζπγθφιιεζε ζσιήλσλ /εμαξηεκάησλ ηήθνληαη κε ηε 

βνήζεηα κηάο ειεθηξηθήο θπιηλδξηθήο αληίζηαζεο ε νπνία επξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνκνχθα 

πνπ πεξηβάιιεη ηα άθξα. 

Με θαηάιιεια εξγαιεία μπζίκαηνο μχλεηαη πξνζεθηηθά φιε ε επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ πάλσ 

ζηελ νπνία ζα ζπγθνιιεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο ηνπ 

ειεθηξνζπλδέζκνπ ή άιινπ ηεκαρίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη επηκειψο 

κε θαζαξφ παλί ή καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζην θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ (αζεηφλ θιπ.). 

Γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε εηδηθή κεραλή, ε νπνία δηνρεηεχεη ζπλερέο 

ξεχκα (ζπλήζσο 12-48 Volt) ζην εμάξηεκα - ειεθηξνκνχθα (ζρ. 3) ην νπνίν έηζη κεηά απφ 

έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, γηα θάζε δηάκεηξν, ιεηψλεη εζσηεξηθά θαη ζπγθνιιείηαη κε ην 

ζσιήλα (ζρ. 4). 

 

 α.  Μεραλέο 

  Μεραλέο electrofusion ππάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ: 

  α) Οη ρεηξνθίλεηεο (manual) ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο εηζάγεη κφλνο ηνπ φιεο ηηο 

παξακέηξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 β) Σηο εκηαπηφκαηεο (semi-automatic) ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο εηζάγεη θάπνηεο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ φιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο (ηάζε, ρξφλνο 

ζπγθφιιεζεο, θαηαζθεπαζηήο, είδνο εμαξηήκαηνο, δηάκεηξνο θ.α.) εηζάγνληαη 

ζηε ζπζθεπή κε ηε βνήζεηα κίαο εηηθέηαο («bar code») ηελ νπνία έρεη ην θάζε 

εμάξηεκα (δηαθνξεηηθή απφ εμάξηεκα ζε εμάξηεκα) θαη ελφο καιπβηνχ 

αλάιπζεο «bar code», ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζπζθεπή. 

 γ) Σηο απηφκαηεο κεραλέο (full-automatic) ζηηο νπνίεο ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα 

κίαο καγλεηηθήο θάξηαο εηζάγνληαη φιεο νη παξάκεηξνη ηεο ζπγθφιιεζεο ζηελ 

ζπζθεπή απηφκαηα. 

 

β. Δξγαιεία 
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 Γηα ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο είλαη απαξαίηεηα θάπνηα εξγαιεία, 

πνπ βνεζνχλ ζην λα γίλεη ε ζπγθφιιεζε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη είλαη ηα 

εμήο: 

 α) θηγθηήξεο (clamps) νη νπνίνη θξαηνχλ ζηνπο δχν ζσιήλεο, πνπ πξφθεηηαη 

λα ζπγθνιιεζνχλ κε ηελ ειεθηξνκνχθα, ζηαζεξνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγθφιιεζεο θαη ηεο ςχμεο. 

 β) Ξχζηξα (ηξηψλ ηχπσλ): ρεηξφο, πεξηζηξνθηθή - δηαθνξεηηθή γηα θάζε 

δηάκεηξν θαη πεξηζηξνθηθή (γηα έλα κεγάιν εχξνο δηακέηξσλ). Με ηελ μχζηξα 

μχλνπκε ηελ επηθαλεηαθή νμείδσζε ηνπ ζσιήλα πξηλ ηε ζπγθφιιεζε. 

 γ) Κφθηεο ζσιήλσλ (θφθηεο ρεηξφο, ηχπνπ ςαιίδαο, πεξηζηξνθηθφο θαη ηχπνπ 

θαξκαληφιαο) νη νπνίνη θφβνπλ ηα πξνο ζπγθφιιεζε άθξα φζν ην δπλαηφλ 

θάζεηα. 

 δ) θηγθηήξεο απαξαίηεηνη γηα λα ζπγθξαηνχλ ηηο ζέιιεο παξνρήο ζηαζεξά 

πάλσ ζην ζσιήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ςχμεο. 

 ε) ηξνγγπινπνηεηέο (rerounders) νη νπνίνη δηνξζψλνπλ ηελ ηπρφλ απφθιηζε 

ηνπ ζσιήλα απφ ηελ νλνκαζηηθή εμσηεξηθή δηάκεηξν. 

 ζη) Δξγαιείν επζπγξάκκηζεο ησλ άθξσλ ηνπ ξνιινχ, πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγθφιιεζεο. 

 

γ. Γηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο 

 Αξρηθά απνκαθξχλεηαη ε νμεηδσκέλε επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα (πεξίπνπ 0,1 mm) 

θαη θαζαξίδεηαη πεξηθεξεηαθά ε επηθάλεηα, πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θφιιεζε. 

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ν ζσιήλαο κέζα ζην εμάξηεκα θαη δηνρεηεχνπκε ζε 

απηφ ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηνπο δχν απνδέθηεο, πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ εμαξηήκαηνο - ειεθηξνκνχθα. Ο ρεηξηζηήο κε απινχζηαην ρεηξηζκφ 

ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο επηηπγράλεη ηε ζχλδεζε κεηά απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν 

ρξφλν. Η απηνκαηνπνηεκέλε κέζνδνο electrofusion ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αθξηβή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

εγγπάηαη ηελ αζθαιή θαη αμηφπηζηε ζχλδεζε ησλ εμαξηεκάησλ κε ηνπο 

ζσιήλεο ηφζν ζην λεξφ φζν θαη ζηα δίθηπα Φπζηθνχ Αεξίνπ, φπνπ ε 

ζηεγαλφηεηα παίδεη πξσηεχνληα ξφιν. 

 Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 5 

 

 

5. Δοκιμέρ Δικηύος ΡΕ  

 

5.1. Γενικά 

 

 Οη δνθηκέο δηθηχνπ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

έρνπλ ζθνπφ λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία δηθηχνπ χδξεπζεο 

απφ P.E., ηελ ζηεγαλφηεηά ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δερζεί κεγάιε πίεζε θαζψο θαη 

ηελ ζεκαζία ηεο εθθέλσζεο αέξνο.  

 Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δνθηκψλ, ζηελ εθαξκνγή ησλ δνθηκψλ, ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαζψο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηεζεί ην δίθηπν ζε ιεηηνπξγία κεηά ηελ 

ιήμε ησλ εξγαζηψλ.  

 Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα είλαη: 
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 ην κήθνο ηνπ ππφ δνθηκή ζσιήλα 

 ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα 

 νη κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία 

 ην εχξνο ηεο πίεζεο δνθηκήο πνπ εθαξκφζηεθε 

 ν ξπζκφο / ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε πίεζε 

 ε πξνθχπηνπζα  επηκήθπλζε 

 ε θιίζε ηνπ ζσιήλα 

 ε παξνπζία αέξα ζηνλ αγσγφ 

 ν βαζκφο νπνηαζδήπνηε ηπρφλ δηαξξνήο 

 ε ζρεηηθή κεηαθίλεζε ησλ «κεηαιιηθψλ» εηδηθψλ ηεκαρίσλ  

 ε απνδνηηθφηεηα ηεο επίρσζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα 

 ε αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ δνθηκήο 

 

Έλα επηηξεπφκελν πνζφ απσιεηψλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ είλαη δχν (2) ιίηξα αλά κέηξν νλνκαζηηθήο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ, αλά 

ρηιηφκεηξν κήθνπο, αλά κέηξν πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ, αλά 24σξε εθαξκνγή ηεο 

δνθηκαζηηθήο πίεζεο. 

 

Q (1) = 2 X δηακ. (κ.) X κήθνο (ρικ.) X πηεδνκεηξηθφ θνξηίν (κ.) αλά εκέξα 

             φπνπ Q ίζνλ ε κεηξεκέλε πνζφηεηα ηνπ πξνζηηζέκελνπ λεξνχ. 

 

Δπίζεο ζσιήλεο απφ παρχξξεπζηα ειαζηηθά πιηθά φπσο ην Ρ.Δ. παξνπζηάδνπλ 

επηπξφζζεηα επηκήθπλζε θαη ραιάξσζε ιφγσ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ηάζεσλ.  

 

Όηαλ ν αγσγφο ΡΔ ηίζεηαη ζε δνθηκαζηηθή πίεζε, ζα παξαηεξεζεί πηψζε ηεο 

πίεζεο (ή θζίλνπζα πνξεία ηεο πίεζεο), αθφκα θαη ζε έλα ζχζηεκα ρσξίο δηαξξνέο, 

ιφγσ ηεο παρχξξεπζην - ειαζηηθήο αληίδξαζεο (επηκήθπλζεο) ηνπ πιηθνχ. 

 

Η παξαπάλσ θζίλνπζα πνξεία ηεο πίεζεο δελ είλαη γξακκηθή γηα ειεχζεξν  (κε 

ζπλδεδεκέλν) ζσιήλα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρ. 1. 

 
ρήκα 1: Σππηθή θακπχιε πίεζεο γηα ειεχζεξν (κε ζπλδεδεκέλν) ζσιήλα Ρ.Δ. 
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Η επηξξνή ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ γηα ζσιήλεο απφ ΡΔ, κπνξεί λα κεησζεί κε 

πξνζερηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνεηνηκαζία ηεο δνθηκήο. Οη ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο 

ηεο επηκήθπλζεο θαη ηεο ραιάξσζεο ιφγσ ησλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο ζηα απνηειέζκαηά ηεο, εθηηκνχληαη  κε ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιπζεο πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ. 

 

5.2. Η    πποεηοιμαζία ηηρ δοκιμήρ 

 

Απαηηείηαη ν έιεγρνο ζε πδξνζηαηηθή πίεζε φισλ ησλ ζσιήλσλ Ρ.Δ. ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο, κε ηελ δηαδνρηθή δνθηκή ινγηθψλ κεθψλ ησλ αγσγψλ, αλάινγα κε ηελ 

δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαη ηηο επηηφπνπ ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δνθηκή.  Αγσγνί κε κήθνο άλσ ησλ 1000 κ. απαηηνχλ 

δνθηκέο ζε ηκήκαηα. Όπνπ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ, ν αγσγφο 

πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε ηκήκαηα (βι. ζρ. 2). Απηφ γίλεηαη ψζηε λα κελ επεξεάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο, ην κεγάιν ζηαηηθφ θνξηίν. 

 

 
ρήκα 2:  Υσξηζκφο ηνπ αγσγνχ ζε ηκήκαηα γηα ηελ απνθπγή κεγάινπ ζηαηηθνχ  θνξηίνπ. 

 

Όπνπ δνθηκάδνληαη κήθε κεγαιχηεξα ησλ 1000 κ., ζπληζηάηαη ε ζπλερήο 

επηθνηλσλία (κέζσ CB ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ) ησλ αξκνδίσλ πνπ εθηεινχλ ηελ δνθηκή 

ζηα απφκαθξα ζεκεία ηνπ έξγνπ. 

Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζε ηκήκαηα ηα νπνία ζα ππνδείμεη ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία. Σα ηκήκαηα απηά ζα απνκνλσζνχλ κε θιαληδσηά ηέξκαηα ή πψκαηα δει. 

ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ πνπ ζα δνθηκαζηεί πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια 

θιαληδσηά εηδηθά ηεκάρηα κε ηπθιά ηέξκαηα ζπλδεκέλα ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ 

κεραληθά (κε θνριίεο) ή κε απηνγελή ζπγθφιιεζε.  Σα ηέξκαηα κε θνριίεο πνπ δελ 

αληέρνπλ ζηελ θφξηηζε ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα ζηεξεσζνχλ κε ζψκαηα αγθχξσζεο ψζηε 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πηέζεηο δνθηκήο ρσξίο κεηαθηλήζεηο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θιεηζηέο βάλλεο σο ηέξκαηα.  

Σα εηδηθά δηακνξθσκέλα άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

δνθηκή πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ ψζηε λα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πιήξσζεο θαη ηεο κεηέπεηηα εθθέλσζεο ηνπ αγσγνχ. Σα ηπθιά θιαληδσηά ηέξκαηα (ή 

πψκαηα) πξέπεη λα έρνπλ δχν ηαπσκέλα αλνίγκαηα, εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο θαη λα 

είλαη εμνπιηζκέλα κε ηα θαηάιιεια καλφκεηξα θαη αηζζεηήξηα πίεζεο.  

Ο εμνπιηζκφο παξαγσγήο πίεζεο (ρεηξνθίλεηνο ή κεραληθφο), ν νπνίνο ζα επηιεγεί 

κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα είλαη αληνρήο, ζσζηά 

δηαζηαζηνινγεκέλνο, θαη κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ απαηηνχκελε πίεζε δνθηκήο ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν ησλ δχν σξψλ θαη λα 

ηελ δηαηεξήζεη γηα ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηεί ε δνθηκή.  Όιεο νη ελψζεηο θαζψο θαη νη 

δηαηάμεηο δηθιείδσλ αληεπηζηξνθήο πξέπεη λα ειέγρνληαη πξηλ ηελ δνθηκή. Όπνπ 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ καλφκεηξα ηχπνπ Budenberg, πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάια ψζηε λα 

δηαβάδνληαη εχθνια νη κεηξήζεηο θαη λα δηαζέηνπλ αθξίβεηα + 0,26 bar. 

πληζηάηαη ε ρξήζε αηζζεηεξίσλ πηέζεσο (transducers) κε ειεθηξνληθά 

θαηαγξαθηθά (data loggers) ζε φιεο ηηο δηαηάμεηο ψζηε λα θξαηεζνχλ πιήξε ζηνηρεία 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο ηνπ αγσγνχ θαζψο 

θαη θαηά ηελ απνθφξηηζή ηνπ. Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε ρξήζε κηθξνεπεμεξγαζηψλ 

θαη άιινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ επηηξέπεη ηελ επηκειή παξαθνινχζεζε ησλ 

πηέζεσλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο θαη φρη κφλν ζην ηέινο ηεο. Γίλεη επίζεο 

ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέηεηο αμηφινγα απνηειέζκαηα (απνδεθηά ή φρη) αξθεηά γξήγνξα 

ρσξίο ηελ ζπλερή παξνπζία επί ηφπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. 

Σα αηζζεηήξηα πίεζεο ή ηα ειεθηξνληθά θαηαγξαθηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη ηα ιάζε ζηε κέηξεζε ηεο πίεζεο 

δελ ζπκβάιινπλ ζηελ γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ : 

 

 κε γξακκηθφηεηα (non-linearity) θαη πζηέξεζε + 0,2%  ή θαιχηεξα κεηαμχ 5 θαη 16 

bar 

 πιήξε ζεξκνθξαζηαθή επαλφξζσζε ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 0 – 50
ν
 C 

 δπλαηφηεηα γηα αλάιπζε πίεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 0,02 bar ή θαιχηεξα. 

 

Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πίεζεο πξέπεη λα θαιηκπξαξηζηνχλ θαη λα έρνπλ ζεκείν 

αλαθνξάο θάπνην ζχζηεκα δνθηκήο κφληκνπ βάξνπο (dead weight) πνπ αληηζηνηρεί ζην 

εχξνο ησλ θνξηίσλ ηεο δνθηκήο, πξηλ θαη κεηά ηηο δνθηκέο. 

Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πίεζεο πξέπεη λα δηαβάδνληαη κε αλαθνξά ζηα πςφκεηξα 

εδάθνπο ηνπ ζεκείνπ φπνπ βξίζθνληαη, πνπ ζπλήζσο είλαη ην πην ρακειφ ζεκείν ηεο 

ράξαμεο φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ. 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ππφ δνθηκή ηκήκαηνο αγσγνχ νη ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη ε άπνςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο  ζα είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζα 

απνθαζίζνπλ εάλ νη ζπλδέζεηο ηνλ αγσγψλ ζα παξακείλνπλ αλεπίρσηεο ή φρη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.  Η επίρσζε θαη ε επαξθήο ζπκπχθλσζε ηνπ πέξημ εδάθνπο, 

ηνπιάρηζηνλ ζην ζψκα ηνπ θπξίσο αγσγνχ αλ φρη ζηηο ζπλδέζεηο, ζα εκπνδίζεη ηηο 

ππεξβνιηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ζα δηαηεξήζεη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Σκήκαηα 

εθηεζεηκέλνπ αγσγνχ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ γξήγνξεο ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.  Θεσξείηαη θξφληκν (πξνλνεηηθφ) λα κελ 

επηρσζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, ζπλδέζεηο κε θνριίεο ή άιιε κεραληθή 

ζχλδεζε, εθφζνλ είλαη δπλαηφ.  

Δθφζνλ έρεη αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ψζηε λα 

απνθεπρζεί ν εγθισβηζκφο αέξα θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ, ν αγσγφο 

πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζεξκνθξαζηαθά ηνπιάρηζηνλ 2-3 ψξεο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπ αγσγνχ θαη ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. πλίζηαηαη ε δνθηκή λα 

γίλεη ηελ επφκελε κέξα κεηά ην γέκηζκα ηνπ αγσγνχ. 

 

 

5.3. Ιδιαίηεπερ απσέρ για ηην δοκιμή αγωγών  ΡΕ 

 

Με δεδνκέλν ηελ παρχξξεπζηε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (επηκήθπλζε) ησλ αγσγψλ 

ΡΔ, ε θζίλνπζα πνξεία ηνπ δηαγξάκκαηνο πίεζεο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαηά ηελ 
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δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ζα είλαη κε γξακκηθή (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2. θαη 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 1). 

Δάλ ε παξαπάλσ ζρέζε (πίεζεο-ρξφλνπ) παξνπζηαζηεί μαλά γξαθηθά κε 

ζπληεηαγκέλεο ηνλ ινγάξηζκν ηεο πίεζεο θαη ηνλ ινγάξηζκν ηνπ ρξφλνπ, ην απνηέιεζκα 

ζα είλαη κία επζεία γξακκή  (ζρ. 3, γξακκή Α-Β).  Η θιίζε ηεο γξακκήο  επηζεκαίλεη  

εάλ  ππάξρεη  ή  φρη  δηαξξνή ζην ζχζηεκα,  π.ρ. ε γξακκή Α-C ζην ζρ. 3 έρεη πην 

έληνλε θιίζε απφ ην αλακελφκελν ζε ζρέζε κε ην ρξφλν, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

πηζαλφηεηα δηαξξνήο.  Υξεζηκνπνηψληαο ην δηάγξακκα ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηνπ 

ινγαξίζκνπ ηεο πίεζεο, είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέςνπκε ηελ επηξξνή ηεο δηαξξνήο 

ηξνπνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζκφ ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε πηψζε πίεζεο ιφγσ ηεο 

δηαξξνήο.  

Η παξνπζία εγθισβηζκέλνπ αέξα ζηνλ αγσγφ ζα επεξεάζεη επίζεο ην ζρήκα ηεο 

γξακκήο επεηδή ν αέξαο ζπκπηέδεηαη θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ππθλσηήο, δηαηεξψληαο 

ηελ πίεζε κε ην ρξφλν.  Απηφ ζα καο δψζεη πην ήπηα, απφ ην αλακελφκελν, θιίζε ζηελ 

γξακκή ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν, γξακκή Α-D ζην ζρ. 3.  Η πνζφηεηα ηνπ 

εγθισβηζκέλνπ αέξα κπνξεί λα εθηηκεζεί ηξνπνπνηψληαο ηνπο λφκνπο πεξί αεξίσλ 

ψζηε λα πξνβιεθζεί ν ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίνλ ν αέξαο ζα επεξεάζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αχμεζεο πίεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ρήκα 3 : Γηάγξακκα ινγαξίζκνπ πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ ρξφλνπ. 

 

 

Α-Β αλακελφκελε θιίζε γηα ηδαληθφ αγσγφ Ρ.Δ. 

Α-C θιίζε πεξηζζφηεξν απφηνκε απφ ην 

αλακελφκελν 

- πηζαλφηεηα δηαξξνήο 

Α-D θιίζε επηφηεξε απφ ην αλακελφκελν 

- πηζαλφηεηα παγηδεπκέλνπ αέξα 
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5.4.     Εκκένωζη ηων αγωγών από ηον αέπα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ γίλεηαη  ζην θεθάιαην 3., θαίλεηαη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

εμαέξσζε ηνπ αγσγνχ, ζην κέγηζην δπλαηφλ.  

Όπνπ είλαη δπλαηφλ, ην ζεκείν εηζξνήο ηνπ λεξνχ θαη ην ζεκείν ειέγρνπ πξέπεη λα 

είλαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ράξαμεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

αέξα θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ. ην ζεκείν απηφ θαηαγξάθεηαη επίζεο ην κέγηζην 

πηεδνκεηξηθφ θνξηίν θαη επηηπγράλεηαη θαιχηεξνο έιεγρνο ζηελ δηαξξνή λεξνχ θαηά 

ηελ δνθηκή.  Καηάιιειεο δηαηάμεηο εμαεξηζκνχ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα 

ςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο. Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εμαεξηζηήξη φζν γίλεηαη πην θνληά 

ζηελ ζηέςε ηνπ αγσγνχ δει. ζην πην ςειφ ζεκείν θάζε άθξνπ ηνπ ππφ δνθηκή 

ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ.  

 

ηα άθξα ηνπ ζσιήλα πνπ ζα δνθηκαζηεί ζπληζηάηαη ε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε 

εηδηθνχ ηεκαρίνπ γσλία κε ελζσκαησκέλε ζηήξημε (duckfoot bend) δηφηη δηεπθνιχλεη 

ηελ εμαέξσζε θαη ηελ αθφινπζε απνκάθξπλζε φπνηνπ ζθνπγγαξηνχ ηπρφλ 

ρξεζηκνπνηεζεί (βιέπεηε παξαθάησ). 

Πξηλ αξρίζεη ην γέκηζκα ηνπ αγσγνχ, φιεο νη δηαηάμεηο εμαέξσζεο πξέπεη λα 

αλνηρηνχλ.  Με δεδνκέλν φηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί απηφκαηα εμαεξηζηήξηα ζε φια ηα 

ςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο, ζπληζηάηαη λα αθαηξεζεί ε κπάια ηνπ εμαεξηζηεξίνπ ζην πην 

ςειφ ζεκείν ψζηε λα δεκηνπξγεζεί εμάξηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ ηαρεία εμαέξσζε. 

Όπνπ απαηηνχληαη πςειέο δνθηκαζηηθέο πηέζεηο, πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πηζαλφηεηα 

απνκφλσζεο ηνπ εμαεξηζηεξίνπ ψζηε λα κελ ππνζηεί βιάβε ε κπάια ηνπ 

εμαεξηζηεξίνπ. 

Ο αγσγφο πξέπεη λα θνξηίδεηαη κε ξπζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαέξσζεο. 

Η ηνπνζέηεζε ελφο ζηηβαξνχ ζθνπγγαξηνχ ζηελ αξρή ηεο ζηήιεο λεξνχ κπνξεί λα 

βνεζήζεη, ηδηαίηεξα γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν αγσγφο παξνπζηάδεη κηθξέο 

αλσκαιίεο ζηα ηνηρψκαηά ηνπ. Μφιηο επηβεβαησζεί ε πιήξεο θφξηηζε ηνπ αγσγνχ, 

πξέπεη λα ζθξαγηζζνχλ φια ηα ζεκεία εμαέξσζεο. Σα απηφκαηα εμαεξηζηήξηα ζα 

θιείζνπλ κφλα ηνπο αιιά θαιφ ζα είλαη λα ειέγρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. 

 

 

        5.5.      Πίεζη δοκιμήρ 

 

Γηα ζσιήλεο ΡΔ νη πξνηεηλφκελεο πηέζεηο δνθηκήο είλαη νη εμήο: 

 

 γηα ζπζηήκαηα απφ 6 bar κέρξη 10 bar, ζπληζηάηαη 1,5 θνξέο ε κλάζη πίεζηρ ηνπ 

ζσιήλα, 

 γηα ζπζηήκαηα απφ 12 bar κέρξη 16 bar, ζπληζηάηαη 1,5 θνξέο ε πίεζη 

λειηοςπγίαρ. 

 

Η μέγιζηη δνθηκαζηηθή πίεζε ζα πξέπεη λα είλαη 1,5 θνξέο ε κέγηζηε θιάζε πίεζεο 

ηνπ ζηνηρείνπ κε ηελ ρακειφηεξε θιάζε ζην ζχζηεκα. 

 

 

5.6 Εθαπμογή ηηρ δοκιμήρ 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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Η δνθηκή θαη νη αληνρέο πηέζεσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ην ζρέδην Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ κε αξηζκφ pr EN 805. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίνλ εθαξκφδεηαη ε πίεζε, π.ρ. ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε επηιεγκέλε πίεζε δνθηκήο ζηνλ αγσγφ.  Η πίεζε 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηνλ αγσγφ κε ζπλερή άληιεζε ζε ινγηθά ζηαζεξφ ξπζκφ ζε 

ζρέζε κε ηνλ φγθν / ρξφλν.  Ο φγθνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί είηε κε απεπζείαο 

κέηξεκα είηε θαη’ εθηίκεζε  κε ηνλ αξηζκφ ηνλ νινθιεξσκέλσλ θηλήζεσλ ηνπ 

εκβφινπ. 

Η αχμεζε ηεο πίεζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη, λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαιχεηαη ψζηε 

λα πξνζδηνξηζζεί ε χπαξμε αέξα. Σν ζρεηηθφ πνζνζηφ ηνπ αέξα ζην ζχζηεκα κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κε βάζε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα πηεζζεί ν αγσγφο, κε δεδνκέλν 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ θάζε ηεο 

θφξηηζεο. 

ην ζρ. 4, θαίλνληαη νη αιιαγέο ηεο θακπχιεο κε ηελ απμαλφκελε παξνπζία αέξα 

ζην ππφ δνθηκή ηκήκα.  Δάλ δελ ππάξρεη αέξαο ζην ζχζηεκα, ε ζπλάξηεζε είλαη 

γξακκηθή (γξακκή Α-Β).  Με ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα ζην ζχζηεκα, ε 

θακπχιε γίλεηαη πην θπξηή π.ρ. Α-C, A-D, θαη Α- Δ. 

 

 
 

ρήκα 4 : ρέζε πίεζεο / φγθνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο πίεζεο. 

 

Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε εθηηκάηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή πνζφηεηα αέξα 

ζηνλ αγσγφ, ηφηε πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί ακέζσο ε δνθηκή θαη λα εθαξκνζηνχλ 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ αέξα ηεο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.4.  Δάλ δελ 

ηεξκαηηζηεί ε δνθηκή ακέζσο, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη εζθαικέλα. 

Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη γξακκηθή ζρέζε (γξακκή Α-Β) ηφηε ε 

δνθηκή κπνξεί λα ζπλερηζζεί.  

Με ηελ επίηεπμε ηεο πίεζεο δνθηκήο θαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ φξνπ γηα 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εγθισβηζκέλνπ αέξα, ν αγσγφο απνκνλψλεηαη θαη 

παξαθνινπζείηαη ε εζσηεξηθή πίεζε.  Ο ρξφλνο γηα ηελ θφξηηζε ηνπ αγσγνχ κε ηελ 

πίεζε δνθηκήο (tL) ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο. Η θζίλνπζα ηηκή ηεο 

εζσηεξηθήο πίεζεο θαηαγξάθεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα μεθηλψληαο θάπνηα 

ιεπηά κεηά ηελ απνκφλσζε ηνπ αγσγνχ (θιείζηκν δηθιείδαο). 

Μηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε απαηηεί κεγάιν αξηζκφ κεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δνθηκήο. 

Καηά ην δηάζηεκα ζην νπνίν ν αγσγφο ηίζεηαη ππφ πίεζε, παξαηεξείηαη κηα 

ραιάξσζε ηνπ ζσιήλα. Λφγσ ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ εθαξκφδεηαη ηεο δηνξζσηηθφο 

ζπληειεζηήο πνπ θαηά εκπεηξία είλαη 0,4 tL.  

 

Μηα ελδεηθηηθή δηαδνρή θαηαγξαθψλ (κεηξήζεσλ) παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 5. 

 

 
 

ρήκα 5:  Γηάγξακκα αθνινπζίαο ελδείμεσλ ηεο πίεζεο  

 

 

5.7  Ανάλςζη ηηρ δοκιμήρ πίεζηρ – Ανάλςζη ηπιών μεηπήζεων 

 

Γηα λα απνδεηρζεί ε επάξθεηα ελφο αγσγνχ απφ ΡΔ, πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε ηεο 

δνθηκήο πίεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

204_02_v0001_ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 204.02 

15 

Δπεηδή ε θζίλνπζα πνξεία ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο είλαη ζε εθζεηηθή κνξθή, 

απαηηείηαη ε ρξήζε ινγαξίζκσλ φηαλ ζπγθξίλνληαη νη κεηξήζεηο. Παξά ηαχηα κφλν ε 

ρξήζε πξνγξακκαηηδφκελνπ ππνινγηζηή ηζέπεο είλαη δπλαηή ζηνπο επηηφπνπ 

ππνινγηζκνχο: 

 

 Πξψηα θαηαγξάθεηαη ε πίεζε Ρ1 ζε ρξφλν t1, φπνπ ην t1 ηζνχηαη κε ην tL  (ρξφλνο 

αχμεζεο πίεζεο ζηνλ αγσγφ). 

 Η δεχηεξε κέηξεζε ηεο πίεζεο Ρ1, γίλεηαη ζε ρξφλν πεξίπνπ 7 tL θαη νξίδεηαη σο t2. 

 Γηα λα ιάβνπκε ππφςε ηελ ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ ζσιήλσλ ΡΔ (ραιάξσζε 

ηάζεσλ), ππνινγίδνπκε δηνξζσκέλεο ηηκέο γηα ην t1 θαη ην t2: 

     Τπνινγηζκφο δηνξζσκέλνπ t1 

t1c = t1 + 0.4 tL 

     Τπνινγηζκφο δηνξζσκέλνπ t2 

t2c = t2 + 0.4 tL      

 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο θιίζεο ηεο  θζίλνπζαο θακπχιεο ηεο πίεζεο n1 κεηαμχ t1 θαη t2, 

ππνινγίδεηαη κε ηελ ζρέζε: 

       n1 = log P1 – log P2 

log t2c – log t1c 

Δπίζεο ε θιίζε είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί γξαθηθά κεηξψληαο ηελ γσλία ηεο 

θακπχιεο κε ηνλ άμνλα ηνπ δηνξζσκέλνπ ρξφλνπ.(βι. ζρ. 6, 7) 

Με βάζε ηελ εκπεηξία γηα ζσζηφ αγσγφ, ε παξαπάλσ ζρέζε δίλεη ηηκέο γηα ην n1 : 

 α) 0,08 – 0,10 γηα ζσιήλεο ρσξίο πεξηνξηζκφ (π.ρ. κε επηρσκέλν) 

 β)  0,04 – 0,05 γηα αγσγνχο κε ζπκππθλσκέλε επίρσζε.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ δεδνκέλε ζπκπχθλσζε, εάλ πξνθχπηνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο 

απφ ηηο παξαπάλσ, ηφηε ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα εγθισβηζκέλνπ αέξα εληφο ηνπ 

ζσιήλα.  

 

 Γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε δνθηκή πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ν αέξαο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζσιήλα. 

 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηξίηε κέηξεζε ηεο πίεζεο Ρ3 ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ηνπ 15 tL 

(νξίδεηαη  σο t3). Ξαλά ππνινγίδεηαη ε δηνξζσκέλε ηηκή t3: 

 

t3c = t3 + 0.4 tL 

 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο θιίζεο ηεο  θζίλνπζαο θακπχιεο ηεο πίεζεο n2 κεηαμχ t2 θαη ην 

t3, ππνινγίδεηαη κε ηελ ζρέζε: 

 

n2 =  log P2 – log P3 

 log t3c – log t2c 

 

Δπίζεο ε θιίζε είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί γξαθηθά κεηξψληαο ηελ γσλία ηεο 

θακπχιεο κε ηνλ άμνλα ηνπ δηνξζσκέλνπ ρξφλνπ (βι. ζρ. 6, 7 ). 

Με βάζε ηελ εκπεηξία ζε αγσγνχο ρσξίο δηαξξνέο θαη κε δεδνκέλε ηελ 

ζπκπχθλσζε, ε παξαπάλσ ζρέζε δίλεη ηηκέο γηα ην n2 : 

 α) 0,08 – 0,10 γηα ζσιήλεο ρσξίο πεξηνξηζκφ (π.ρ. κε επηρσκέλνπο) 

 β)  0,04 – 0,05 γηα αγσγνχο κε ζπκππθλσκέλε επίρσζε.  



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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 Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα 6 θαη 7 (ρξεζηκνπνηψληαο 

γξαθηθή αλάιπζε κε πνιιαπιά απνηειέζκαηα απφ ειεθηξνληθφ θαηαγξαθηθφ) ζε 

αγσγνχο ρσξίο δηαξξνέο ζε πεξίπησζε ρσξίο θαη κε πεξηνξηζκνχο αληίζηνηρα.  

 

Η επαηζζεζία ηεο δνθηκήο κπνξεί λα απμεζεί επεθηείλνληαο ην t3 δει. ην ρξφλν ηεο 

δνθηκήο. 

 

 
 

ρήκα 6 :  Πηψζε πίεζεο (ρσξίο πεξηνξηζκφ ηνπ αγσγνχ). 

 

 
 

ρήκα 7 :  Πηψζε πίεζεο (κε πεξηνξηζκφ ηνπ αγσγνχ). 

 

 

Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαζνξίδεη ηελ κεζνδνινγία.  Όκσο 

ζπληζηάηαη λα βαζίδνληαη νη ηηκέο ησλ θιίζεσλ n1 θαη n2  ζε παξαπάλσ απφ ηξεηο 

κεηξήζεηο. 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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5.8. Ανάλςζη ηηρ δοκιμήρ πίεζηρ – Πποβλεπόμενερ πιέζειρ 

 

Γηα λα κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε ηελ πηζαλή χπαξμε πξνβιεκάησλ ιφγσ 

δηαξξνψλ ή εγθισβηζκέλνπ αέξα, εθηειείηαη ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.   Η ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε απαηηεί ηελ ζχγθξηζε ηεο 

θαηαγεγξακκέλεο πίεζεο ζε κηα νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή, κε ηελ πξνβιεπφκελε 

πίεζε, κε δεδνκέλν φηη κε κηα ινγαξηζκηθή γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θζίλνπζαο ηηκήο 

ηεο πίεζεο ζε έλαλ ηδεαηφ αγσγφ ΡΔ πξνθχπηεη γξακκηθή ζρέζε.  Κάζε παξέθθιηζε απφ 

ηελ γξακκηθή ζρέζε ππνδεηθλχεη ηελ πηζαλφηεηα δηαξξνήο ή εγθισβηζκνχ αέξα. 

 

Η πξνβιεπφκελε πίεζε  ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Ρ =  ΡL  [2,5 (t/ tL) + 1] 
–n 

φπνπ   Ρ    =  ε πξνβιεπφκελε πίεζε ζε ρξφλν t 

  PL = ε πίεζε δνθηκήο (αξρή ηεο δνθηκήο - επίηεπμε ηεο πίεζεο 

δνθηκήο) 

  t    = ρξφλνο (απφ ηνλ ρξφλν επίηεπμεο ηεο δνθηκαζηηθήο πίεζεο) 

  tL = ρξφλνο θφξηηζεο 

 

 Απφ ηελ εκπεηξία μέξνπκε φηη: 

 

 Γηα αγσγνχο ζε ζπκππθλσκέλν έδαθνο n = 0,04. 

 Γηα αγσγνχο ρσξίο ππνζηήξημε  n = 0,01. 

 

Δάλ ε πξαγκαηηθή θαηαγεγξακκέλε πίεζε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε ηηκή, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζερηηθή αλάιπζε ηεο κνξθήο (θιίζεο) 

ηεο θακπχιεο ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο κεηξήζεηο. 

Σα ζηνηρεία πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζε ινγαξηζκηθή γξαθηθή παξάζηαζε,  

παξφκνηα κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ζην ζρήκα 3. Δάλ ε θακπχιε παξνπζηάδεη ηελ 

κνξθή (απμεκέλε θιίζε) ηεο θακπχιεο Α-C (δειαδή νη πξαγκαηηθέο θαηαγεγξακκέλεο 

κεηξήζεηο είλαη  κηθξφηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ), ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δηαξξνέο. Δάλ 

ε θακπχιε παξνπζηάδεη ηελ κνξθή (πησηηθή θιίζε) ηεο θακπχιεο Α-D (δειαδή νη 

πξαγκαηηθέο θαηαγεγξακκέλεο κεηξήζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ), 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη εγθισβηζκέλνο αέξαο. Δάλ ε θακπχιε παξνπζηάδεη γξακκηθή 

κνξθή κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0,04 – 0,05 θαη 0,08 θαη 0,1, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αλεπαξθήο 

ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο, αιιά δελ ζεκαίλεη απνηπρία ηεο δνθηκήο. 

 

εκείσζε: Ο βαζκφο ησλ δηαξξνψλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζαλ ζρέζε ηνπ φγθνπ 

λεξνχ πνπ πξνζηίζεηαη.  

 

 

 

 

5.9.        Δοκιμή πίεζηρ  - Γενικά 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηεο δνθηκήο πίεζεο ή ηελ πην ιεπηνκεξεηαθή 

ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε (παξαγξάθνπο 5.6 θαη 5.7) ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ θαηαγξαθηθψλ. 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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Τπάξρνπλ θαηαγξαθηθά κε ελζσκαησκέλε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

Απηά ηα θαηαγξαθηθά δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δνθηκήο θαη εμαζθαιίδνπλ ηνλ 

έγθαηξν εληνπηζκφ πηζαλήο δηαξξνήο.  Σα θαηαγξαθηθά καο εμαζθαιίδνπλ: 

 ηελ επηηφπνπ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πίεζεο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

 ηελ ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ησλ νινθιεξσκέλσλ θακππιψλ ηεο αχμεζεο θαη ηεο 

κείσζεο ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο. 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

 ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο αλάιπζεο θαη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ππνινγηζκψλ. 

ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δνθηκήο φπνπ εληνπηζζεί κε απνδεθηφο βαζκφο 

δηαξξνψλ, ζπληζηάηαη λα γίλεη επαλέιεγρνο φισλ ησλ κεραληθψλ ζπλδέζκσλ θαη 

εμαξηεκάησλ πξηλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθνιιεκέλσλ ελψζεσλ.  Οπνηνδήπνηε ζθάικα 

απνθαιπθζεί κε ηελ αζηνρία ηεο δνθηκήο πξέπεη λα δηνξζψλεηαη θαη λα μαλά εθηειείηαη 

ε δνθηκή. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο, ε ππνιεηπφκελε πίεζε πξέπεη λα εθηνλψλεηαη κε 

αξγνχο ξπζκνχο κέρξη λα επαλέιζεη ν αγσγφο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή (πξηλ ηελ 

δνθηκαζία). 

ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί επηπιένλ δνθηκή ζηνλ αγσγφ, ε λέα δνθηκή πξέπεη 

λα πξνγξακκαηηζζεί κε ζπλελλφεζε κε ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κεηά απφ αξθεηφ 

ρξφλν ψζηε λα δνζεί ζηνλ αγσγφ ε επθαηξία λα ζπλέξζεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

θνξηίζεηο.  Ο παξαπάλσ ρξφλνο επαλαθνξάο πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο ηνπ έξγνπ, αιιά ζπλήζσο επαξθεί ρξφλνο ίζνο κε πέληε (5) θνξέο ηνλ 

ρξφλν ηεο πξνεγνχκελεο δνθηκήο. 

Γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο ζα θαηαξηηζζνχλ πξσηφθνιια ππνγξαθφκελα απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. 

Διαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δνθηκαζίεο επηζθεπάδνληαη ακέζσο απφ 

ηνλ Αλάδνρν. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

βιαβέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηηο δνθηκαζίεο θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε ησλ κε ζηεγαλψλ 

αξκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα νξίδεη ηελ εκεξνκελία 

επαλάιεςεο ηεο δνθηκαζίαο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο. 

΄Οιεο νη πεξηγξαθφκελεο δνθηκαζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ 

εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο (π.ρ. πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο), ζα 

γίλνληαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

6. Καθαπιζμόρ και απολύμανζη αγωγών 

 

Μεηά απφ ηελ ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο 

ζηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο θαη χζηεξα απφ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ζηελ πεξίπησζε ζπληήξεζεο πθηζηακέλνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο, ζα γίλεη θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηερληθή πξνδηαγξαθή 205. 
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ρήκα 1 : Μεησπηθή ζπγθφιιεζε (Butt – Fusion Welding) 
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ρήκα 2 : Γηάγξακκα Πίεζεο πγθφιιεζεο Ρ – Υξφλνπ t 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

204_02_v0001_ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 204.02 

21 

 

 

 
 

 

 

 

ρήκα 3 : Ηιεθηξνκνχθα ζε Σνκή 
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ρήκα 4 : Ηιεθηξνζπγθφιιεζε (Elecrofusion Welding) 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

204_02_v0001_ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 204.02 

23 

 
 

ρήκα 5 : Μέζνδνο Ηιεθηξνζπγθφιιεζεο 
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Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 
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1. Γενικά 

Ύζηεξα από ηελ ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο ζηελ 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λέσλ αγσγώλ ύδξεπζεο θαη ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηώλ επηζθεπήο ζηελ πεξίπησζε ζπληήξεζεο πθηζηακέλνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο, γίλεηαη 

θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ησλ αγσγώλ κία βδνκάδα ην πνιύ πξηλ από ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ. 
 

Σα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο είλαη ηα παξαθάησ : 

 Καζαξηζκόο ή θαη πέξαζκα ηνπ αγσγνύ κε εηδηθό ζθνπγγάξη. 

 (Γίλεηαη απνθιεηζηηθά κόλνλ ζηηο πεξηπηώζεηο λέσλ δηθηύσλ). 

 Γέκηζκα κε λεξό θαη αθαίξεζε ηνπ αέξα (εμαέξσζε). 

 Πξνθαηαξηηθή έθπιπζε κε λεξό γηα ηελ απνκάθξπλζε ζθόλεο θαη ρώκαηνο. 

 Απνιύκαλζε κε δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. 

 Σειηθή έθπιπζε κε λεξό. 

 Δεηγκαηνιεςία γηα κηθξνβηνινγηθό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο. 

 Πηζηνπνίεζε απνδνρήο. 

 Έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ κε ηε ζεηξά πνπ ζα εθηειεζηνύλ, ππάξρεη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη βαζίδεηαη ζην πξόηππν ANSI / AWWA  C 651–86. 

 

 

2. Αναγκαίορ εξοπλιζμόρ και σημικέρ οςζίερ 

2.1.  Εηδηθό ηεκάρην εθθέλσζεο, κέηξεζεο παξνρήο θαη δεηγκαηνιεςίαο (ρ.1). Ελαιιαθηηθά, 

κεηξεηήο παξνρήο θαη θξνπλόο δεηγκαηνιεςίαο κε ραιθνζσιήλα Φ15 mm γηα ηε ιήςε 

δεηγκάησλ ζε ύςνο πεξίπνπ 1 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζε ζεκείν 

γεηηνληθό ζην ηέξκα ηνπ αγσγνύ. 

2.2.   Δνζνκεηξηθή αληιία ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλε γηα 

έγρπζε ζηνλ αγσγό κε ηαρύηεηα λεξνύ 0.8 m/s θαη δνζνινγία 25 g/l ρισξίνπ. Η αληιία 

ζα έρεη βαζκνλνκεζεί πξηλ από ηελ ρξήζε ηεο. (Τπνινγίδεηαη, όηη γηα αγσγό Φ600 

είλαη αλαγθαία κηα δνζνκεηξηθή αληιία 200 l/ώξα). 

2.3.   Φηάιεο δεηγκαηνιεςίαο όγθνπ 250 ml άρξσκεο, δηαθαλείο, γπάιηλεο, κε εζκπξηζκέλν 

πώκα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαύγεηαο ηνπ λεξνύ θαηά ηελ έθπιπζε θαη ηε κέηξεζε ηνπ 

ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ. 

2.4. Φηάιεο δεηγκαηνιεςίαο, γπάιηλεο, γηα ηνλ κηθξνβηνινγηθό έιεγρν ηεο πνηόηεηαο. Οη 

θηάιεο απηέο είλαη απνζηεηξσκέλεο θαη παξαιακβάλνληαη από ην Μηθξνβηνινγηθό 

Εξγαζηήξην Ειέγρνπ Πνηόηεηαο Ύδαηνο ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π.  

2.5. Υξσκαηνκεηξηθόο ζπγθξηηήο ηύπνπ LOVIBOND κε δίζθν 3/2 IOD, γηα ηε κέηξεζε 

ζπγθεληξώζεσλ ρισξίνπ από 5g/m
3
 σο 250 g/m

3 
κε πξνζζήθε νμεηθνύ νμένο θαη 

ησδηνύρνπ θαιίνπ. 

2.6.  Δεμακελή πνιπεζηεξηθή ή πνιπαηζπιελίνπ θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλε, κε 

δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ εμαγσγή βηδσηνύ δηαθόπηε θαη ζσιήλα γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ηεο δνζηκεηξηθήο αληιίαο. 

2.7.   Τπνρισξηώδεο λάηξην νλνκαζηηθήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ελεξγό ριώξην 150g/l. 

 Η πξαγκαηηθή πεξηεθηηθόηεηα ζα είλαη κεγαιύηεξε από 110 g/l. 
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3. Εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ (επεξηγημαηική πεπιγπαθή επιλεγμένων ζηαδίων). 

3.1. Καηαζθεπή 

Η απνιύκαλζε ησλ δηθηύσλ απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ησλ. Όκσο ε 

πξνζηαζία ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ αγσγώλ από ηελ ξύπαλζε θαηά ηα ζηάδηα ηεο 

θαηαζθεπήο απνηειεί ζεκαληηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο απνιύκαλζεο. 

 Σν εζσηεξηθό ηνπ αγσγνύ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξό θαη ζηεγλό κε ηελ βνήζεηα 

πσκάησλ αλζεθηηθώλ ζην λεξό θαη ηα ηξσθηηθά. 

 Οη ζπλδέζεηο ζα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ από ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηώλ. 

 Όια ηα πιηθά γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ζα είλαη θαηάιιεια γηα πόζηκν λεξό. Σα 

δαθηπιίδηα ζηεγαλόηεηαο ζα πξνθπιάζζνληαη από ηελ ξύπαλζε θαη ηα ιηπαληηθά γηα 

ηελ ζπλέλσζε ησλ ηκεκάησλ ζα είλαη θαηάιιεια γηα πόζηκν λεξό. 

 Αλ είλαη αδύλαην λα αθαηξεζνύλ ηα ππόγεηα λεξά από ηελ ηάθξν πξηλ από ηελ 

ζύλδεζε, ηόηε δηαηεξείηαη ην ππνιεηκκαηηθό ριώξην ησλ λεξώλ ηεο ηάθξνπ ζηα 25 

mg/l ην ιηγόηεξν κε ηελ πξνζζήθε ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. 

 

3.2. Πξνθαηαξηηθή έθπιπζε κε λεξό γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηεξώλ ζσκαηηδίσλ 

Ο αγσγόο γεκίδεηαη κε λεξό, αθαηξείηαη ν αέξαο θαη γίλεηαη έθπιπζε ηνπ αγσγνύ κε ηελ 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα λεξνύ πνπ είλαη δπλαηό λα επηηεπρζεί. Η ειάρηζηε ηαρύηεηα είλαη 

0,8 m/s. 

Αλ ππάξρεη ζηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ ζηεξενπνηεκέλε ιάζπε ή άιιεο ζπγθνιιεκέλεο 

αθαζαξζίεο, δελ ζα απνκαθξπλζνύλ κε ηελ έθπιπζε αθόκε θαη ζε πνιύ κεγαιύηεξεο 

ηαρύηεηεο. 

Καηά ηα δηαζηήκαηα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία θαη ειέγρεηαη ζε δηαθαλείο γπάιηλεο θηάιεο ε 

δηαύγεηα ηνπ λεξνύ. Η έθπιπζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα κελ παξαηεξείηαη ζνιόηεηα ή 

αησξνύκελα ζσκαηίδηα ζην λεξό. 

 

3.3.  Απνιύκαλζε κε δηάιπκα ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ 

ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 3 κέηξσλ από ην ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ λένπ αγσγνύ κε ην 

πθηζηάκελν δίθηπν, θαηαζθεπάδεηαη ην εμάξηεκα έγρπζεο ηνπ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. 

Η δνζνκεηξηθή αληιία ζπλδέεηαη κε ην εμάξηεκα θαη κε ην δνρείν ή δεμακελή ηνπ 

ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. Ρπζκίδεηαη ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ λεξνύ ζε 0,4 m/s κε ηελ 

βνήζεηα ηεο βάλαο θαη ηνπ κεηξεηνύ παξνρήο. 

Αληίζηνηρα κε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ (Q) ξπζκίδεηαη ε παξνρή ηεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο 

(q) ώζηε κε ηελ έθρπζε λα επηηπγράλεηαη ζπγθέληξσζε ππνιεηκκαηηθνύ 25 g/l ζην λεξό. 

 

Η παξνρή ηεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: 

 

q(l/h)=[Q.(m
3
/h) x 25(g/m

3
)]/120(g/l) 

 

Καηά δηαζηήκαηα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία θαη ειέγρεηαη ην ππνιεηκκαηηθό ριώξην. Η 

έγρπζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα επηηεπρζεί ζπγθέληξσζε ρισξίνπ πεξίπνπ 25 g/l. ηακαηά ε 

δηνρέηεπζε λεξνύ θαη ε έγρπζε ηνπ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. Λακβάλεηαη ζε γπάιηλε 

θηάιε έλα δείγκα όγθνπ 250 ml ην νπνίν απνζηέιιεηαη εληόο δύν σξώλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ρισξίνπ ζην ρεκηθό εξγαζηήξην ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π. θαη ν αγσγόο παξακέλεη 

θιεηζηόο γηα 24 πεξίπνπ ώξεο. 

 

 

3.4.  Σειηθή έθπιπζε κε λεξό 

Δηνρεηεύεηαη πόζηκν λεξό από ην δίθηπν ζην αγσγό θαη κε όκνην ηξόπν όπσο ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν ξπζκίδεηαη ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ λεξνύ ζηνλ αγσγό ζε 0,8 m/s. 
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Γίλνληαη δύν δηαδνρηθέο δεηγκαηνιεςίεο ζε δηαζηήκαηα 30 min. Λακβάλεηαη ζε γπάιηλε 

θηάιε έλα δείγκα όγθνπ 250 ml ην νπνίν απνζηέιιεηαη εληόο δύν σξώλ ζην ρεκηθό 

εξγαζηήξην ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π. Αλ ην ππνιεηκκαηηθό ριώξην είλαη πεξηζζόηεξν από 10 g/m
3
 

ε έθπιπζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα κεηξεζνύλ ηηκέο ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ όκνηεο κε 

εθείλεο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Αλ ην ππνιεηκκαηηθό ριώξην είλαη ιηγόηεξν από 10 g/m
3
 ε 

έγρπζε ηνπ ρισξίνπ (7.2.3.) επαλαιακβάλεηαη, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.3. ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

3.5. Δεηγκαηνιεςία γηα κηθξνβηνινγηθό έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ 

Από ηνλ θξνπλό δεηγκαηνιεςίαο ιακβάλεηαη έλα δείγκα όγθνπ 250 ml ζε γπάιηλε 

απνζηεηξσκέλε θηάιε κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

 Η δεηγκαηνιεςία γίλεηαη απεπζείαο από ηνλ θξνπλό δεηγκαηνιεςίαο ½ in ή από 

ράιθηλν ζσιήλα 15 mm. ε θακία πεξίπησζε δελ ρξεζηκνπνηείηαη πιαζηηθόο ή 

ειαζηηθόο ζσιήλαο. 

 Αλνίγεηαη ηειείσο ν θξνπλόο γηα πεξίπνπ 15 δεπηεξόιεπηα κε πξνζνρή ώζηε θαηά ηελ 

πηώζε ηνπ λεξνύ ζην έδαθνο λα κελ επηκνιύλεηαη από εθηηλάμεηο ζηαγόλσλ ιάζπεο. 

 Πεξηνξίδεηαη ε ξνή ώζηε λα επηηπγράλεηαη ήξεκν γέκηζκα ηεο θηάιεο θαη ζε 10 

δεπηεξόιεπηα γεκίδεηαη ε θηάιε κέρξη ην ιαηκό. Σνπνζεηείηαη ην πώκα θαη ην 

πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα. 

 Η θηάιε κεηαθέξεηαη κε θαζαξό θνξεηό ςπγείν πάγνπ ην πνιύ εληόο 5 σξώλ ζην 

κηθξνβηνινγηθό εξγαζηήξην ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π. ρσξίο λα εθηεζεί ζηνλ ήιην ε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ρσξίο λα ηνπνζεηεζεί αλεζηξακκέλε ή ζε πιάγηα ζέζε. 

 Σν δείγκα ειέγρεηαη νξγαλνιεπηηθά θαη κηθξνβηνινγηθά ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 

80/778 Ε.Ο.Κ. γηα ην πόζηκν λεξό. 

 

Η πηζηνπνίεζε ηεο απνδνρήο γίλεηαη κε ηελ έγγξαθε απάληεζε ηνπ Μηθξνβηνινγηθνύ 

Εξγαζηεξίνπ ηεο Ε.ΤΔ.Α.Π., ε νπνία δίδεηαη εληόο 48 σξώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ 

δείγκαηνο. 

 

 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

226.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΝΔΕΜΟΙ ΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΝΔΕΗ ΔΤΟ 

ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΩΛΗΝΩΝ ΡΝ 16 ΑΣΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία τελεσταίας τροποποίησης 
1 Ιανοσαρίοσ 2013 

 
 
 



Δηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 
Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

226_01_v0001_ΤΝΔΕΜΟΙ ΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΝΔΕΗ ΔΤΟ ΕΤΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ ΩΛΗΝΩΝ ΡΝ 16 ΑΣΜ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 226.01 

 

2 

 

1. Αντικείμενο 

 

 Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε ζπλδέζλνπο (wide range couplings) 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε εληόο ηνπ εδάθνπο θαη γηα ηε ζύλδεζε από ηε κία πιεπξά 

επζένο άθξνπ ραιπβδνζσιήλα, ακηαληνηζηκεληνζσιήλα ή ζσιήλα P.V.C. θαη από ηελ άιιε 

θιάληδαο πνπ είλαη ζην άθξν ζσιήλα ή εηδηθνύ ηεκαρίνπ ή βάλλαο θιπ. 

 

 

2. Γενικά ταρακτηριστικά  

 

 Οη ζύλδεζκνη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο επζένο άθξνπ ζσιήλα 

κε ζσιήλα ηδίαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ αιιά ν θαζέλαο από ηνπο δύν ζσιήλεο λα κπνξεί λα 

είλαη ραιύβδηλνο είηε  από ακηαληνηζηκέλην είηε από PVC, είηε ρπηνζηδεξόο.  

 Επνκέλσο ζα πξέπεη ν ζύλδεζκνο λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλή ζύλδεζε ζηελ νλνκαζηηθή 

πίεζε ιεηηνπξγίαο (16 ΑΣΜ.) ζε ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ 

2 νξίσλ, πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

  

Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ζσιήλα (mm) Eμσηεξηθή δηάκεηξνο ζσιήλα  

πνπ θαιύπηεη ν ζύλδεζκνο (mm) 

80 93-105 

80 A/C 98-108 A/C 

100 113-127 

125 150-160 

150 165-179 

150 A/C 180-194 A/C 

200 217-228 

200 A/C 242-255 A/C 

250  269-284 

250 A/C 298-310 A/C 

 

 

 O ζύλδεζκνο ζα απνηειείηαη από 3 κεηαιιηθά ηεκάρηα θαη δύν ειαζηηθνύο δαθηύιηνπο 

ζηεγαλόηεηαο. Οη ζύλδεζκνη ζα έρνπλ δηακόξθσζε ηέηνηα ώζηε λα είλαη δπλαηή, κέζσ 

θνριηνεληαηήξσλ, ε ζύζθηγμε ησλ ειαζηηθώλ δαθηπιίσλ ζηεγαλόηεηαο κεηαμύ ησλ ηεκαρίσλ 

ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ησλ επζέσλ άθξσλ ησλ ζσιήλσλ, κε ηε ρξήζε ελόο κόλνλ εξγαιείνπ 

(γεξκαληθό θιεηδί) 

 ΄Εηζη ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απόιπηε ζηεγαλόηεηα ηεο ζύλδεζεο ζηελ 

νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο (ΡΝ). 

 Η πξνζαξκνγή ηνπ ζπλδέζκνπ ζην ζσιήλα ζα γίλεηαη ρσξίο ζπλαξκνιόγεζε ηνπ 

ζπλδέζκνπ. 

 Κάζε ζύλδεζκνο ζα παξαδνζεί έηνηκνο γηα ρξήζε (κνληαξηζκέλνο) θαη ζα θέξεη 

απηνθόιιεηε πηλαθίδα κε ηζρπξή πξόζθπζε όπνπ ζα αλαγξάθνληαη: 

 

1. ΡΝ (νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο) 

2. DN (πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ) 

3. Αξηζκό παξαγγειίαο 
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 Η πηλαθίδα ζα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο ώζηε ηα ζηνηρεία λα κελ αιινηνύληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θιπ. 

 

 

3. Υλικά κατασκεσής 

 

 Σν πιηθό ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ ζπλδέζκνπ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνύο 

γξαθίηε, ηνπιάρηζηνλ GGG40 θαηά DIN 1693 ή ηύπνπ 400-12 θαηά ISO 1083 είηε ραιύβδηλν 

ζπγθνιιεηό από ράιπβα ηνπιάρηζηνλ Fe 360 θαηά ISO 630-80. 

 Σα κεηαιιηθά ηεκάρηα ησλ ζπλδέζκσλ κεηά από ακκνβνιή ζα επηζηξσζνύλ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε ππόζηξσκα (primer) ςεπδαξγύξνπ. Καηόπηλ ζα βαθνύλ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε 2 ζηξώζεηο θαηάιιεινπ πάρνπο αληηδηαβξσηηθνύ ρξώκαηνο 

πςειήο αληνρήο γηα ππόγεηα ρξήζε π.ρ. επνμεηθή βαθή, πνιπνπξεζάλε, rilsan nylon 11, ή 

ηζπδύλακν πιηθό. 

 Σν ρξώκα ζα είλαη κπιέ γηα ΡΝ 16. 

 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηελ ίδηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν ζπλδέζκνπ αληηζηνηρνύλ 2 

πεξηνρέο εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ ζσιήλσλ πνπ θαιύπηεη ν ζύλδεζκνο (βι. πίλαθα), νη 

ζύλδεζκνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ κεγαιύηεξε πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ ζα θέξνπλ ζε 

όια ηα κεηαιιηθά κέξε εμσηεξηθά, ιεπθέο δηαγξακκίζεηο γηα δηάθξηζε από εθείλνπο ηεο ίδηαο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζπλδέζκνπ θαη ηεο κηθξόηεξεο πεξηνρήο εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ 

ζσιήλσλ πνπ θαιύπηεη ν ζύλδεζκνο. 

 Ο ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζηεγαλόηεηαο ζα έρεη δηαζηάζεηο θαη δηακόξθσζε πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ επρεξή δηέιεπζε ηνπ εμσηεξηθά ηνπ ζσιήλα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε, πιήξε 

ζηεγαλόηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο 

κεηαμύ 10
ν
 C θαη 70

ν 
C, πςειή κεραληθή αληνρή θαη δηαηήξεζε ηεο ειαζηηθόηεηαο θαη 

ζπκπηεζηηθόηεηάο ηνπ θαζ’όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ.  

 Σν πιηθό πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κε πόζηκν λεξό π.ρ. Nitrile rubber 

grade T θαηά BS 2494 ή EPDM  ή άιιν ηζνδύλακν ή θαιύηεξν πιηθό. 

 Κάζε ζύλδεζκνο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από ηνπο θνριίεο-εληαηήξεο κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλεηαη ε ζύζθηγμε ησλ ειαζηηθώλ ζηεγαλσηηθώλ δαθηπιίσλ. 

 Οη θνριίεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ θιάζεο 4.6 θαηά ISO 898/1-1978 (Ε) ζα πξέπεη 

δειαδή λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ράιπβα ρακειήο ή κέζεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα 

(κεγίζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε άλζξαθα 0,55%, ζε θώζθνξν 0,05% θαη ζε ζείν 0,06%) θαη 

αληνρήο ζε ζξαύζε ηνπιάρηζηνλ 400 Ν/mm
2
. 

 Σα πεξηθόριηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 898/2-1980 (Ε) γηα 

ηελ θιάζε 5. 

 Οη θνριίεο-εληαηήξεο θαη ηα πεξηθόριηα ζα έρνπλ ππνζηεί ζεξκό γαιβάληζκα πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 15 κηθξά. 

  

 

 

4. ΄Ελεγτος - Παραλαβή  

 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθό δνθηκώλ αλεγλσξηζκέλνπ 

ηλζηηηνύηνπ δνθηκώλ ζην νπνίν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη όηη έρεη ειεγρζεί ε 

ζηεγαλόηεηα, ην πιηθό ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ, ηνπ ειαζηηθνύ ζηεγαλσηηθνύ δαθηπιίνπ, νη 

θνριίεο θαη ηα πεξηθόριηα θαη ε εζσηεξηθή επίρξηζε. 
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 Θα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ηα είδε ησλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο. Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθό επίζεκεο αξρήο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα γηα 

ρξήζε ζε πόζηκν λεξό ηόζν ηνπ ειαζηηθνύ δαθηπιίνπ όζν θαη ηεο εζσηεξηθήο επίρξηζεο. 

 Η Ε.ΤΔ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη εθπξνζώπνπο ηεο ζην εξγνζηάζην 

ηνπ πξνκεζεπηή γηα δηελέξγεηα δνθηκώλ. 

 Οη εθπξόζσπνη ζα έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε ζηα ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζεώξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλδέζκσλ.  

 Οη ακνηβέο ησλ ειεγθηώλ εθπξνζώπσλ ηεο ΕΤΔΑΠ ζα θαηαβιεζνύλ από απηήλ. 

 Καηά ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ε ΕΤΔΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε 

δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζε πίεζε 1,5 θνξά κεγαιύηεξε ηεο κεγίζηεο επηηξεπνκέλεο πηέζεσο 

ιεηηνπξγίαο ζε ζπλδέζκνπο ζπλαξκνινγεκέλνπο θαη ηνπνζεηεκέλνπο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 ε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ δεηγκάησλ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη έιεγρνο πίεζεο όισλ 

ησλ ηεκαρίσλ ή λα απνξξηθζεί όιε ε πνζόηεηα αλ ππάξρεη αζηνρία ζε αξηζκό δεηγκάησλ 

κεγαιύηεξν ηνπ 5% ηεο όιεο πνζόηεηαο. 

 Οη παξαπάλσ έιεγρνη θαη ε επηζεώξεζε δελ απαιιάζνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή από ηελ 

επζύλε γηα παξάδνζε ησλ ζπλδέζκσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ππνρξεώζεσο. 

 Η πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη από επηηξνπή πνπ ζα ζπληάμεη πξσηόθνιιν παξαιαβήο. 
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1. Αντικείμενο 

 

 Ζ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε ζπλδέζλνπο (flexible flange 

adaptors) πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπνζέηεζε εληόο ηνπ εδάθνπο θαη γηα ηε ζύλδεζε από ηε κία 

πιεπξά επζένο άθξνπ ραιπβδνζσιήλα, ακηαληνηζηκεληνζσιήλα ή ζσιήλα P.V.C. θαη από 

ηελ άιιε θιάληδαο πνπ είλαη ζην άθξν ζσιήλα ή εηδηθνύ ηεκαρίνπ ή βάλλαο θιπ. 

 

 

 

2. Γενικά ταρακτηριστικά  

 

 Οη ζύλδεζκνη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηεο θιάληδαο κε 

ζσιήλα ηδίαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ αιιά είηε ραιύβδηλν είηε από ακηαληνηζηκέλην είηε από 

PVC, είηε ρπηνζηδεξό.  

 Δπνκέλσο ζα πξέπεη ν ζύλδεζκνο λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλή ζύλδεζε ζηελ νλνκαζηηθή 

πίεζε ιεηηνπξγίαο (16 ΑΣΜ.) ζε ζσιήλα κε εμσηεξηθή δηάκεηξν πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ 

2 νξίσλ, πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

  

Ολνκαζηηθή 

δηάκεηξνο ζσιήλα 

(mm) 

Eμσηεξηθή δηάκεηξνο ζσιήλα  

πνπ θαιύπηεη ν ζύλδεζκνο (mm) 

Oλνκαζηηθή  

δηάκεηξνο θιάληδαο 

(mm) 

80 93-105 80 

80 A/C 98-108 A/C 100 

100 113-127 100 

100 A/C 125-135 A/C 100 

125 150-160 150 

150 165-179 150 

150 A/C 180-194 A/C 150 

200 217-228 200 

200 A/C 242-255 A/C 200 

250  269-284 250 

250 A/C 298-310 A/C 250 

 

 

 O ζύλδεζκνο ζα απνηειείηαη από 2 κεηαιιηθά ηεκάρηα θαη έλα ειαζηηθό δαθηύιην 

ζηεγαλόηεηαο. Σν έλα από ηα ηεκάρηα ηνπ ζπλδέζκνπ ζα θέξεη θιάληδα κε νπέο ζρήκαηνο 

ειιείςεσο (νβάι) ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ζύλδεζή ηεο κε θιάληδεο δηαθόξσλ ηύπσλ 

(νπσζδήπνηε DIN 2501 θαη  DIN 2531 κέρξη DIN 2534, ISO 208/1974 θαη BS 45041/1969) 

γηα ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηεο θιάληδαο. 

 Σν άιιν ηεκάρην ζα έρεη δηακόξθσζε ηέηνηα ώζηε λα είλαη δπλαηή, κέζσ θνριηώλ-

εληαηήξσλ, ε ζύζθηγμε ηνπ ειαζηηθνύ δαθηπιίνπ ζηεγαλόηεηαο κεηαμύ ησλ 2 ηεκαρίσλ ηνπ 

ζπλδέζκνπ ηνπ επζένο άθξνπ ηνπ ζσιήλα. ΄Δηζη ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απόιπηε 

ζηεγαλόηεηα ηεο ζύλδεζεο ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο (ΡΝ). 

 Κάζε ζύλδεζκνο ζα παξαδνζεί έηνηκνο γηα ρξήζε (κνληαξηζκέλνο) θαη ζα θέξεη 

απηνθόιιεηε πηλαθίδα κε ηζρπξή πξόζθπζε όπνπ ζα αλαγξάθνληαη: 

1. ΡΝ (νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο) 
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2. DN (πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ) 

3. DN (νλνκαζηηθή δηάκεηξν θιάληδαο) 

4. Αξηζκό παξαγγειίαο 

 

 Ζ πηλαθίδα ζα είλαη ηέηνηαο θαηαζθεπήο ώζηε ηα ζηνηρεία λα κελ αιινηνύληαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θιπ. 

 

 

3. Υλικά κατασκεσής 

 

 Σν πιηθό ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ ζπλδέζκνπ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνύο 

γξαθίηε, ηνπιάρηζηνλ GGG40 θαηά DIN 1693 ή ηύπνπ 400-12 θαηά ISO 1083 είηε ραιύβδηλν 

ζπγθνιιεηό από ράιπβα ηνπιάρηζηνλ Fe 360 θαηά ISO 630-80. 

 Σα κεηαιιηθά ηεκάρηα ησλ ζπλδέζκσλ κεηά από ακκνβνιή ζα επηζηξσζνύλ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε ππόζηξσκα (primer) ςεπδαξγύξνπ. Καηόπηλ ζα βαθνύλ 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε 2 ζηξώζεηο θαηάιιεινπ πάρνπο αληηδηαβξσηηθνύ ρξώκαηνο 

πςειήο αληνρήο γηα ππόγεηα ρξήζε π.ρ. επνμεηθή βαθή, πνιπνπξεζάλε, rilsan nylon 11, ή 

ηζπδύλακν πιηθό. 

 Σν ρξώκα ζα είλαη κπιέ γηα ΡΝ 16. 

 Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηελ ίδηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν ζπλδέζκνπ αληηζηνηρνύλ 2 

πεξηνρέο εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ ζσιήλσλ πνπ θαιύπηεη ν ζύλδεζκνο (βι. πίλαθα), νη 

ζύλδεζκνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ κεγαιύηεξε πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ ζα θέξνπλ ζε 

όια ηα κεηαιιηθά κέξε εμσηεξηθά, ιεπθέο δηαγξακκίζεηο γηα δηάθξηζε από εθείλνπο ηεο ίδηαο 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζπλδέζκνπ θαη ηεο κηθξόηεξεο πεξηνρήο εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ 

ζσιήλσλ πνπ θαιύπηεη ν ζύλδεζκνο. 

 Ο ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζηεγαλόηεηαο ζα έρεη δηαζηάζεηο θαη δηακόξθσζε πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ πιήξε ζηεγαλόηεηα ηνπ ζπλδέζκνπ ζηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο, 

αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 10
ν
 C θαη 70

ν 
C, πςειή κεραληθή αληνρή θαη δηαηήξεζε ηεο 

ειαζηηθόηεηαο θαη ζπκπηεζηηθόηεηάο ηνπ θαζ’όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Σν πιηθό πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κε πόζηκν λεξό π.ρ. Nitrile rubber grade T θαηά BS 2494 ή EPDM  

ή άιιν ηζνδύλακν ή θαιύηεξν πιηθό. 

 Κάζε ζύλδεζκνο ζα ζπλνδεύεηαη θαη από ηνπο θνριίεο-εληαηήξεο κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλεηαη ε ζύζθηγμε ηνπ ειαζηηθνύ ζηεγαλσηηθνύ δαθηπιίνπ δη’ελόο κόλνλ εξγαιείνπ 

(γεξκαληθό θιεηδί) 

 Οη θνριίεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ θιάζεο 4.6 θαηά ISO 898/1-1978 (Δ) ζα πξέπεη 

δειαδή λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ράιπβα ρακειήο ή κέζεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε άλζξαθα 

(κεγίζηε πεξηεθηηθόηεηα ζε άλζξαθα 0,55%, ζε θώζθνξν 0,05% θαη ζε ζείν 0,06%) θαη 

αληνρήο ζε ζξαύζε ηνπιάρηζηνλ 400 Ν/mm
2
. 

 Σα πεξηθόριηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 898/2-1980 (Δ) γηα 

ηελ θιάζε 5. 

 Οη θνριίεο-εληαηήξεο θαη ηα πεξηθόριηα ζα έρνπλ ππνζηεί ζεξκό γαιβάληζκα πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 15 κηθξά. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα ζπλνδεύνληαη από ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζύλδεζεο ηεο 

θιάληδαο ηα αληίζηνηρα πεξηθόριηα θαη ξνδέιιεο θαζώο θαη ηηο ζηεγαλσηηθέο θιάληδεο 

(gaskets) από ειαζηηθό grade T θαηά ΒS 2494/1986 ή ηζνδύλακν. 
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4. ΄Ελεγτος - Παραλαβή  

 

 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθό δνθηκώλ αλεγλσξηζκέλνπ 

ηλζηηηνύηνπ δνθηκώλ ζην νπνίν απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη όηη έρεη ειεγρζεί ε 

ζηεγαλόηεηα, ην πιηθό ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ, ηνπ ειαζηηθνύ ζηεγαλσηηθνύ δαθηπιίνπ, νη 

θνριίεο θαη ηα πεξηθόριηα θαη ε εζσηεξηθή επίρξηζε. 

 Θα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά ηα είδε ησλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο. Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθό επίζεκεο αξρήο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα γηα 

ρξήζε ζε πόζηκν λεξό ηόζν ηνπ ειαζηηθνύ δαθηπιίνπ όζν θαη ηεο εζσηεξηθήο επίρξηζεο. 

 Ζ Δ.ΤΓ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνζηείιεη εθπξνζώπνπο ηεο ζην εξγνζηάζην 

ηνπ πξνκεζεπηή γηα δηελέξγεηα δνθηκώλ. 

 Οη εθπξόζσπνη ζα έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε ζηα ηκήκαηα ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ επηζεώξεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλδέζκσλ.  

 Οη ακνηβέο ησλ ειεγθηώλ εθπξνζώπσλ ηεο ΔΤΓΑΠ ζα θαηαβιεζνύλ από απηήλ. 

 Καηά ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ε ΔΤΓΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε 

δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν ζε πίεζε 1,5 θνξά κεγαιύηεξε ηεο κεγίζηεο επηηξεπνκέλεο πηέζεσο 

ιεηηνπξγίαο ζε ζπλδέζκνπο ζπλαξκνινγεκέλνπο θαη ηνπνζεηεκέλνπο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 ε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ δεηγκάησλ είλαη δπλαηόλ λα γίλεη έιεγρνο πίεζεο όισλ 

ησλ ηεκαρίσλ ή λα απνξξηθζεί όιε ε πνζόηεηα αλ ππάξρεη αζηνρία ζε αξηζκό δεηγκάησλ 

κεγαιύηεξν ηνπ 5% ηεο όιεο πνζόηεηαο. 

 Οη παξαπάλσ έιεγρνη θαη ε επηζεώξεζε δελ απαιιάζνπλ ηνλ θαηαζθεπαζηή από ηελ 

επζύλε γηα παξάδνζε ησλ ζπλδέζκσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ππνρξεώζεσο. 

 Ζ πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη από επηηξνπή πνπ ζα ζπληάμεη πξσηόθνιιν παξαιαβήο. 
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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 

   

 

226_03_v0001_ΣΥΝΓΔΣΜΟΙ ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΙΓΩΤΟ ΦΑΛΥΒΑ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Τ.Π. 226.03 

 

3 

 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 
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αζθαιηνθόπηεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξύγκαηνο αλεπξέζεσο ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο 

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

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

πεξαηηέξσ εξγαζία. 

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

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

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

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

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

αγσγόο δελ αλήθεη ζην πξνο πδξνδόηεζε αθίλεην, ελεκεξώλνληαο ηε Δηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία. 

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

ηε ζηνά. 

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

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

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

λα θαιύπηεη πάληα ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο. 

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

αθίλεην, ν αλάδνρνο δηαθόπηεη θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία ελεκεξώλνληαο ηε Δηεπζύλνπζα 

Τπεξεζία. 

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

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

πξνθύςεη αδπλακία ηνπνζέηεζεο ηεο παξνρήο ιόγσ αλεπαξθνύο ρώξνπ, ν αλάδνρνο 

δηαθόπηεη θάζε πεξαηηέξσ εξγαζία ελεκεξώλνληαο ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

Η δαπάλε ησλ εξγαζηώλ ζα πιεξσζεί όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

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

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

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

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

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

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

ζπζηήκαηνο. 

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

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

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

απμεκέλν θαηά 0,20 κ. 

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

πεδνδξνκίνπ θαη ζα είλαη παξάιιειν ηεο ξπκνηνκηθήο ή Οηθνδνκηθήο Γξακκήο. 

 

2.4 Σνπνζέηεζε βάλλαο ζπλέλσζεο θαη δηάηξεζε ηνπ αγσγνύ δηαλνκήο. 

 

α. Αγσγόο Φ32 

 

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

ρπηνζηδεξνύο θαη ακηαληνηζηκέληνπ ηνπνζεηείηαη δσζηήξα ρπηνζηδεξή κε αλνμείδσην 

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

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

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

λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 1΄΄. 

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

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

εηδηθό ξαθόξ γηα ηε ζύλδεζε αγσγνύ από ΡΕ Φ32. 

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

πξνζαξκόδεηαη επί ηνπ ζθαηξηθνύ θξνπλνύ ζπλέλσζεο αθνύ πξώηα έρεη αθαηξεζεί 

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

 

β. Αγσγόο Φ63 

 

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

ρπηνζηδεξνύο θαη ακηαληνηζηκέληνπ ηνπνζεηείηαη δσζηήξα ρπηνζηδεξή κε δηπιό 

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

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

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

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

ηνπνζέηεζεο, πξέπεη λα δηαζέηεη ζειπθό ζπείξσκα 2΄΄. 

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

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

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

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

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

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

 

2.5 Σνπνζέηεζε αγσγνύ πδξνιεςίαο, βάλλαο θαηάιεμεο, πνιιαπινύ/θνιιεθηέξ 

 

α. Αγσγόο Φ32 

 

Σνπνζεηείηαη αγσγόο από πνιπαηζπιέλην κεζαίαο ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο 

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

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

πδξνγνλάλζξαθεο θαη εμσηεξηθά από ιεπηό θύιιν πνιπαηζπιελίνπ. 

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

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

ηνπνζεηείηαη ζθαηξηθή βάλλα ίδηα κε ηνλ θξνπλό ζπλέλσζεο θαη θαηαιήγεη ζε 

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

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

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

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

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

άθξν ηνπ ζσιήλα Φ32. 

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

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

ηνπνζεηείηαη βαλλνθξεάηην θαη θνκκάηη θαηαθόξπθνπ αγσγνύ από PVC Φ160, έηζη 

ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν ρεηξηζκόο ηεο βάλλαο από ηελ επηθάλεηα. 
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Άζρεηα από ην αλ δεηνύληαη κία ή ηξεηο λέεο παξνρέο, ηνπνζεηείηαη «πνιιαπιό» 

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

ηνπ «θνιιεθηέξ» γηα απηή ηελ πεξίπησζε). 

 

 
 

Σν πνιιαπιό απηό θαηαζθεπάδεηαη από αγσγό πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ63, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ην αθίλεην. 
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β. Αγσγόο Φ63 

 

Σνπνζεηείηαη αγσγόο από πνιπαηζπιέλην κεζαίαο ππθλόηεηαο, θιάζεο αληνρήο 

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

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

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

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

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

ελώλεηαη κε ηε θιάληδα ηνπ δηαλνκέα Φ63. 

Η αλσηέξσ ζπλδεζκνινγία κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί εθόζνλ ν ρνξεγνύκελνο από 

ηελ ΕΤΔΑΠ πνιιαπιόο δηαλνκέαο θαηαιήγεη ζε ελζσκαησκέλε γσληά Φ63. ηελ 

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

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

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

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

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

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

ρεηξηζκόο ηεο βάλλαο από ηελ επηθάλεηα. 
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Επί ηεο θιαληδσηήο βάλλαο ζηελ νπνία έρεη θαηαιήμεη ν αγσγόο Φ63, ηνπνζεηείηαη 

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

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

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

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

πξνζαξκνζκέλε ζε εηδηθό ηεκάρην ιαηκνύ πνπ έρεη ζπλδεζεί κε απηνγελή ζπγθόιιεζε 

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

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

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

θνηηώληαο ην αθίλεην. 

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

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

παξνρέο από ηνλ αξηζκό ησλ αηηνύκελσλ παξνρώλ. 
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γ) Αλακνλέο γηα εμππεξέηεζε κειινληηθώλ παξνρώλ 

 

 Σνπνζέηεζε κίαο λέαο παξνρήο 

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

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

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

δεηεζεί ε ζύλδεζε ηεο 2
εο

, 3
εο

 ή θαη ηεο 4
εο

 παξνρήο, ζα πξέπεη λα γίλεη εθζθαθή γηα 

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

θξεάηην κεηξεηή. 

 

 Σνπνζέηεζε δύν λέσλ παξνρώλ 

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

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

(απνθεύγεηαη ε ηνπνζέηεζε δεύηεξνπ θξεαηίνπ ρσξίο ηελ ύπαξμε έζησ ελόο 

πδξνκέηξνπ). 

 

 Σνπνζέηεζε 3 λέσλ παξνρώλ 

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

ηνπνζεηείηαη αξζεληθή ηάπα ¾΄΄. 

 

 Σνπνζέηεζε πεξηζζόηεξσλ ησλ 3 παξνρώλ 

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

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

παξνρώλ). Έηζη: 

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

ειεύζεξε αλακνλή ηνπ θξεαηίνπ κεηξεηή ΝΣ. 

- γηα δπγό αξηζκό αηηνύκελσλ παξνρώλ, νη δύν αλακνλέο παξακέλνπλ 

ηαπσκέλεο κε αξζεληθή ηάπα ¾΄΄ ζην έδαθνο. 

 

2.6 Σνπνζέηεζε θξεαηίνπ πδξνκεηξεηνύ θαη ζύλδεζε κε πνιιαπιό/θνιιεθηέξ 
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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. 
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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. 
 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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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.  
 
 
 
 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΡΕΑΣΙΧΝ ΔΙΚΛΕΙΔΧΝ ΓΙΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΦΗ 

 

Α/Α 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΡΕΑΣΙΟΤ ΔΙΑΣΑΤΡΩΗ 
ΟΔΩΝ Ή ΟΔΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ 

ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
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Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

235.03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΦΡΔΑΣΙΟΤ 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 ηνλ θαζαξηζκό από ρώκαηα ή 
νπνηαδήπνηε  άιια πιηθά, ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ 
ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο, ώζηε λα είλαη εθηθηόο ν ρεηξηζκόο ηεο. 
 

2. Δργασία 
Ο θαζαξηζκόο ζα γίλεη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ εξγαιείνπ 
(θνπηάιαο) γηα ηελ απνκάθξπλζε όισλ ησλ θεξηώλ πιώλ, κέρξη ηελ απνθάιπςε ηνπ 
ρεηξηζηεξίνπ (θαπέινπ) ηεο δηθιείδαο. ηελ εξγαζία πεξηιακβάλνληαη ε απνθνκηδή 
θαη κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ θαζαξηζκνύ. Η ζύγρξνλε ρξήζε νπνηαζδήπνηε 
απνξξνθεηηθήο κεραλήο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πιηθώλ έκθξαμεο ηνπ θξεαηίνπ 
θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζσιήλαο, είλαη απνδεθηή.  
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 ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο θαη ε δηθιείδα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, 
γίλεηαη απνηύπσζε ηεο δηθιείδαο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ή 
πεδνδξνκίνπ, κε επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα ηνπ κνξθή. ε θάζε πεξίπησζε, νη 
εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 
 
 
 
 
 



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 
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Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

235.06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΥΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΙΚΛΕΙΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 εξγαζία ειέγρνπ ηεο 
ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί αθελόο ε ζέζε ηεο 
(αλνηθηή θιεηζηή) αθεηέξνπ δε λα δηαπηζηωζεί ε ιεηηνπξγηθή ηεο θαηάζηαζε. 
 
 

2. Εργασία 
 Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί  ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο 
δηθιείδαο, πξέπεη λα έρνπλ πξνεγεζεί όιεο νη εξγαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 
πξόζβαζε ζην θαπέιν ηεο δηθιείδαο ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν ρεηξηζκόο ηνπ. 

Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο πξαγκαηνπνηείηαη κε 
έλα πιήξεο άλνηγκα θαη θιείζηκό ηεο. Δειαδή πεξηζηξέθεηαη ην ρεηξηζηήξην ηεο 
δηθιείδαο όζεο θνξέο ρξεηαζηεί ώζηε ε δηθιείδα λα θιείζεη εληειώο θαη θαηόπηλ 
πεξηζηξέθεηαη αληίζεηα κέρξη λα αλνίμεη εληειώο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θαηαγξάθνληαη ζε 
θαηάζηαζε ππό κνξθή πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα ζεκεηώλνληαη: 

α. Ο κνλαδηθόο ραξαθηεξηζηηθόο αξηζκόο ηεο δηθιείδαο 
β. Η ζέζε ιεηηνπξγίαο ηεο (αλνηθηή θιεηζηή) 
γ. Η ιεηηνπξγηθή ηεο θαηάζηαζε (θαιή – θαθή) 
δ. Ο ιόγνο γηα ηελ θαθή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε 
 
Ο πίλαθαο ζα ζπλνδεύεηαη από ζρέδην θι. 1:2500 ζην νπνίν ζα είλαη 

ζεκεηωκέλεο όιεο νη δηθιείδεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλω 
πίλαθα κε ην κνλαδηθό ραξαθηεξηζηηθό αξηζκό ηνπο. 

 
 
 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ 
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
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ΔΙΚΛΕΙΔΑ 
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ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΛΟΓΟ ΚΑΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ 
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Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΝΕΑ ΤΡΣΑΡΩΣΗ 
ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΕΛΕΓΥΟΤ Ε ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ 

ΑΓΩΓΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 
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ΚΛΔΙΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΚΛΔΙΓΑ ΓΙΑ 
ΑΠΟΜΟΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ 

ΤΓΡΟΓΟΣΗΗ ΜΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔ 
ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο 
1 Ιαλνπαξίνπ 2013 
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1. Ανηικείμενο 
Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ εξγαζία θιεηζίκαηνο θαη αλνίγκαηνο 
κηαο δηθιείδαο γηα ηελ δνθηκαζηηθή απνκόλσζε, ηελ εξγαζία θιεηζίκαηνο θαη 
αλνίγκαηνο γηα ηελ θαλνληθή απνκόλσζε ώζηε λα εθηειεζζνύλ νη 
πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο επηζθεπήο, ζηελ ζπλέρεηα  απνθαηάζηαζε ηεο 
πδξνδόηεζεο θαη εηδνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο γηα ηηο επηθείκελεο 
δηαθνπέο. 
 
2. Γιαδικαζία 
 
Α. Γοκιμαζηική απομόνωζη. 

1. Γενικά 
Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο ηεο δνθηκαζηηθήο απνκόλσζεο είλαη ε εμαθξίβσζε ηεο 
δπλαηόηεηαο απνκόλσζεο ηεο πδξνδόηεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ζηελ 
νπνία πξόθεηηαη λα γίλεη επέκβαζε γηα αληηθαηάζηαζε ή ηνπνζέηεζε λέσλ δηθιείδσλ. 
Η εξγαζία ηεο δνθηκαζηηθήο απνκόλσζεο πξνεγείηαη πάληνηε ηεο όπνηαο επέκβαζεο 
αληηθαηάζηαζεο δηθιείδσλ ζε κηα πεξηνρή. 

2. Δργαζία 
Η εξγαζία απνηειείηαη από ηα εμήο ζηάδηα: 
α) Παξαιαβή ηνπ ράξηε ηεο πεξηνρήο από ηελ ΕΥΔΑΠ (θιίκαθα 1:5000), όπνπ είλαη 
απνηππσκέλν ην δίθηπν θαη νη ζέζεηο ησλ δηθιείδσλ ηεο πεξηνρήο, ηα ζθαξηθήκαηα 
ησλ δηθιείδσλ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί . 
β) Οξηνζέηεζε ηεο πεξηνρήο όπνπ ζα γίλεη ε δηαθνπή. 
γ) Σπλελλόεζε κε ην Υδξνλνκείν γηα ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
δνθηκαζηηθή απνκόλσζε, θαζώο θαη γηα ηελ ζέζε θαη ηνλ αξηζκό ησλ δηθιείδσλ πνπ 
πξέπεη λα θιείζνπλ γηα λα είλαη ε απνκόλσζε ηεο πεξηνρήο επηηπρήο. Η απνκόλσζε 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο (π.ρ. 24:00 κε 4:00), ώζηε λα 
κελ γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνπή θαη δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο 
δεδνκέλνπ όηη δελ ζα ππάξμεη εηδνπνίεζε γηα ηελ δηαθνπή απηή. 
δ) Μεηάβαζε επί ηόπνπ θαη θιείζηκν ησλ δηθιείδσλ ηεο πεξηνρήο πνπ έρνπλ 
ζπκθσλεζεί κε ην Υδξνλνκείν, ώζηε λα απνκνλσζεί ε πεξηνρή. Σε πεξίπησζε πνπ 
θάπνηεο από ηηο δηθιείδεο βξεζνύλ λα είλαη θιεηζηέο, ζα πξέπεη λα ζεκεηώλνληαη θαη 
λα ελεκεξώλεηαη ην Υδξνλνκείν. Οη δηθιείδεο απηέο ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ 
θιεηζηέο θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ, εθηόο εάλ ππάξρεη άιιε εληνιή από ην 
Υδξνλνκείν, δηόηη ελδέρεηαη λα είλαη δηθιείδεο νη νπνίεο ρσξίδνπλ δηαθνξεηηθέο δώλεο 
ηνπ δηθηύνπ θαη ν ιόγνο παξακνλήο ηνπο ζηελ θιεηζηή ζέζε είλαη ζεκαληηθόο. 
ε) Έιεγρνο γηα ηελ επηηπρή απνκόλσζε ηεο πδξνδόηεζεο ζε επηιεγκέλα ζεκεία, 
πιεζίνλ ησλ ζεκείσλ όπνπ πξόθεηηαη λα γίλεη ε κειινληηθή επέκβαζε γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ή ηνπνζέηεζε λέσλ δηθιείδσλ. Εάλ ε δηαθνπή ηεο πδξνδόηεζεο δελ 
έρεη επηηεπρζεί, ηόηε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ε αηηία ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο 
απνκόλσζεο. Μηα από ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο ελδέρεηαη λα ππάξρεη: 
α) δηθιείδα πνπ μεράζηεθε θαη δελ θιείζηεθε, β) δηθιείδα πνπ δελ απνκνλώλεη 
ζσζηά, γ) θξπθή ζύλδεζε ζην δίθηπν.  
Η α’ πεξίπησζε κπνξεί εύθνια λα αληηκεησπηζζεί κε έλα δεύηεξν πέξαζκα θαη 
έιεγρν ησλ δηθιείδσλ πνπ έπξεπε λα θιείζνπλ.  

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο β’ πεξίπησζεο, γίλεηαη αθνπζηηθόο έιεγρνο ηεο 
απνκόλσζεο κε ρξήζε γαηνθώλνπ. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε δηθιείδα ελώ 
είλαη εληειώο θιεηζηή δίδεη αθνπζηηθό ζήκα, αλνίγεηαη ιίγεο ζηξνθέο θαη θιείλεηαη 
εληειώο κήπσο ε θαθή απνκόλσζε νθείιεηαη ζε επηθάζεζε θεξηώλ πιηθώλ ζηε 
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ζέζε ηνπ ζύξηνπ. Εάλ θαηόπηλ επαλάιεςεο ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ηξεηο θνξέο 
ε δηθιείδα εμαθνινπζεί λα δίδεη αθνπζηηθό ζήκα ζηελ εληειώο θιεηζηή ζέζε, ηόηε 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν κνλαδηθόο ραξαθηεξηζηηθόο αξηζκόο ηεο ζε πίλαθα δηθιείδσλ 
πνπ παξνπζηάδνπλ πξόβιεκα κε ηθαλνπνηεηηθήο απνκόλσζεο.  

Γηα λα επηηεπρζεί απνκόλσζε πξέπεη αληί ηεο δηθιείδαο πνπ έρεη πξόβιεκα  
λα θιείζνπλ νη αληίζηνηρεο δηθιείδεο ζηνπο αγσγνύο πνπ ηξνθνδνηνύλ ηελ ζέζε 
απηή.  
 
Η γ’ πεξίπησζε είλαη θαη ε δπζθνιόηεξε ζηνλ εληνπηζκό θαη αληηκεηώπηζή ηεο. Γηα λα 
παξαθακθζεί ην πξόβιεκα, ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ην θιείζηκν θαη άιισλ 
δηθιείδσλ ζε κηα κεγαιύηεξε έθηαζε, ώζηε λα επηηεπρζεί ηειηθά ε απνκόλσζε.  
Η παξνύζα εξγνιαβία πξνβιέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηθιείδσλ πνπ δελ 
απνκνλώλνπλ ζσζηά κε λέεο, θαζώο θαη ηελ πύθλσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθιείδσλ 
ώζηε λα πεξηνξηζζεί ε έθηαζε ηεο πεξηνρήο πνπ πξέπεη θάζε θνξά λα απνκνλώλεηαη 
γηα κηα επέκβαζε. 
Εθόζνλ επηηεπρζεί ηειηθά απνκόλσζε ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη πξνγξακκαηηζζεί γηα 
εξγαζίεο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ή ηνπνζέηεζεο λέσλ δηθιείδσλ, απνθαζίζηαηαη 
κεξηθά ε   πδξνδόηεζεο ηεο πεξηνρήο κε ην άλνηγκα επηιεγκέλσλ κόλν δηθιείδσλ, νη 
νπνίεο είλαη απνιύησο αλαγθαίεο γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο πεξηνρήο. Οη ππόινηπεο 
δηθιείδεο ηεο πεξηνρήο πξέπεη λα ζεκεησζνύλ θαη λα παξακείλνπλ θιεηζηέο κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ Με ηνλ ηξόπν απηό, ειαρηζηνπνηείηαη ν αξηζκόο ησλ 
δηθιείδσλ πνπ ζα πξέπεη λα ρεηξηζζνύλ γηα ηελ θάζε επέκβαζε θαη επνκέλσο ν 
ρξόλνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ απνκόλσζε. 
 
Β. Διδοποίηζη ηων καηοίκων για ηην επικείμενη διακοπή. 
 

1. Γενικά 
Μεηά ηελ επηηπρή δνθηκαζηηθή δηαθνπή θαη ηελ κεξηθή απνθαηάζηαζε ηεο 
πδξνδόηεζεο, πξνγξακκαηίδεηαη ε εκέξα θαη ώξα ηεο επέκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ.   
2. Δργαζία 
Η εξγαζία απνηειείηαη από ηα εμήο ζηάδηα: 
α) Πξνγξακκαηηζκόο ηεο απνκόλσζεο θαη εθηύπσζε αλαθνηλώζεσλ δηαθνπήο κε 

ηελ εκεξνκελία, ώξα έλαξμεο θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνπήο. 
β) Θπξνθόιιεζε ησλ ζρεηηθώλ αλαθνηλώζεσλ ζε όια ηα θηίξηα ηεο πεξηνρήο 
γ) Αλακνλή κέρξη ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο ή 

ηνπνζέηεζεο λέσλ δηθιείδσλ.  
δ) Αθαίξεζε ησλ αλαθνηλώζεσλ ηεο επηθείκελεο δηαθνπήο κεηά ηελ ιήμε ηεο.  
 
Η δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο νθηώ ζπλερόκελεο ώξεο θαη 
πξέπεη λα κελ αξρίδεη λσξίηεξα από ηελ 7ε πξσηλή. 
Οη αλαθνηλώζεηο γηα ηελ επηθείκελε δηαθνπή πξέπεη λα ζπξνθνιινύληαη ηξεηο εκέξεο 
πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο δηαθνπήο   
Δελ επηηξέπεηαη ππέξβαζε ηνπ ρξόλνπ δηαθνπήο πεξηζζόηεξν από 10 ιεπηά  
 
Γ. Γιακοπή σδροδόηηζης για εκηέλεζη ηων απαιηούμενων εργαζιών. 
Τελ πξνγξακκαηηζκέλε ώξα δηαθνπήο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ έρεη 
θαηαξηηζζεί θιείλνληαη νη δηθιείδεο ηεο πεξηνρήο πνπ έρνπλ αθεζεί αλνηρηέο γηα ηελ 
κεξηθή πδξνδόηεζε, κεηά ηελ δνθηκαζηηθή απνκόλσζε ηεο πεξηνρήο 
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Αθνύ δηαπηζησζεί όηη επεηεύρζε  ε δηαθνπή εθηεινύληαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο 
εξγαζίεο.  
 
Γ. Αποκαηάζηαζη ηης σδροδόηηζης. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηώλ ή ηελ ώξα ιήμεο ηεο 
δηαθνπήο αλνίγνληαη όιεο αλεμαηξέησο νη δηθιείδεο ηεο πεξηνρήο, ηόζν εθείλεο νη 
νπνίεο θιείζζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ αληηθαηάζηαζεο, όζν θαη εθείλεο 
πνπ θιείζζεθαλ θαη παξέκεηλαλ θιεηζηέο θαηά ηελ δνθηκαζηηθή απνκόλσζε.  
 
Σε πεξίπησζε πνπ ιόγσ απξόβιεπησλ δπζθνιηώλ δελ νινθιεξώζεθαλ ζηνλ 
πξνγξακκαηηζκέλν ρξόλν όιεο νη εξγαζίεο, ζπληάζζεηαη λέν πξόγξακκα κε 
εκεξνκελία έλαξμεο ην λσξίηεξν ηξεηο εκέξεο από ηελ πξνεγνύκελε δηαθνπή. 
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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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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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Ανηικείμενο. 
Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ζθίηζσλ ηα νπνία 
πξνθύπηνπλ από ηηο εξγαζίεο επί ησλ αγσγώλ ύδξεπζεο.  
 
 
Α. Γημιοσργία υηθιακού αρτείοσ αγφγών.  
1. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ νη εξγνιάβνη ζα παξαιακβάλνπλ από ηελ Τπεξεζία 
ΔΓΠ, Γαιαηζίνπ 16, 6νο όξνθνο, ζρέδηα θαη ςεθηαθό  αξρείν DXF  ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο, 
ζηα νπνία ζα απνηππώλνληαη ηα  δίθηπα όπσο απηά είλαη απνηππσκέλα ζην Γεσγξαθηθό 
ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ. ε απηά ζα εκθαλίδεηαη ε αξίζκεζε ηεο δηαλνκήο 
πηλαθίδσλ 1:5000 θαη ν εληόο απηήο ππάξρσλ ππνθάλαβνο 1:500. ε πεξηπηώζεηο πνπ 
θξίλεηαη αλαγθαίν θαη γηα ηνλ ζαθέζηεξν εληνπηζκό ησλ δηθηύσλ ζα παξαδίδεηαη θαη 
απνηύπσζε απηώλ πάλσ ζε νξζνθσηνράξηεο. Δπίζεο ζα παξαιακβάλνπλ αξρείν dwg θαη 
dxf πνπ ζα απνηειεί ην πξόηππν πεξηβάιινλ κε ηηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε 
ηεο ζρεδίαζεο ησλ ζθίηζσλ αγσγώλ. 
 
2. Οη εξγνιάβνη ζα δεκηνπξγνύλ ηα ζθίηζα ησλ λέσλ αγσγώλ ζε ςεθηαθή κνξθή κε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνύ Autocad (version 2005 θαη άλσ ),  θαη ζα παξάγνπλ αξρεία  dxf θαη ζε 
raster κνξθή αξρεία png ή pdf.  

 
3. Σα ζθίηζα ζα είλαη πάληα πξνζαλαηνιηζκέλα κε ηνλ Βνξξά πξνο ηα πάλσ θαη ζε κέγεζνο 

Α4 νξηδόληην ή θάζεην ζε θιίκαθα 1:500.  Πάλσ ζην ζθίηζν ζα αλαγξάθεηαη: 

 ν Γήκνο,  

 ε εξγνιαβία,  

 ε εηαηξεία,  

 ην είδνο ηεο εξγαζίαο (επηιέγνληαο από ηηο ηηκέο : ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΓΧΓΟΤ, 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΧΓΟΤ, ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΑΓΧΓΟΤ, ΑΝΤΦΧΗ ΑΓΧΓΟΤ 
ΚΑΣΑΒΙΒΑΗ ΑΓΧΓΟΤ, ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΓΧΓΟΤ),  

 ε εκεξνκελία ηνπ έξγνπ,  

 νη νδνί,  

 ε αξίζκεζε ηνπ θηηξίνπ πνπ πδξνδνηείηαη ζε πεξίπησζε ηδησηηθήο επέθηαζεο,  

 ν ππάξρσλ αγσγόο κε ρξώκα θόθθηλν θαη ν λένο κε ρξώκα πξάζηλν, 

 ε δηαηνκή ηνπ αγσγνύ,  

 ην πιηθό ηνπ αγσγνύ,  

 νη  εμαξηήζεηο ηνπ αγσγνύ από ηηο ξπκνηνκηθέο γξακκέο  

 έλαο αξηζκόο ηύπνπ πρ 12/30, όπνπ 12 είλαη ν θσδηθόο ηνπ ππνθαλάβνπ 1:500 ζηνλ 
νπνίν βξίζθεηαη ν αγσγόο θαη 30 ν θσδηθόο ηεο αληίζηνηρεο πηλαθίδαο. Σα ζηνηρεία 
απηά αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα πνπ ζα έρεη  παξαιάβεη ν εξγνιάβνο από ηελ 
Τπεξεζία ΔΓΠ.  

 Έλαο θσδηθόο πνπ αληηζηνηρεί ζην όλνκα ηνπ αξρείνπ ηνπ ζθίηζνπ (βιέπε πην θάησ 
§7) 

 Έλαο θσδηθόο πνπ αληηζηνηρεί ζην όλνκα ηνπ αξρείνπ ηνπ νδνηπνξηθνύ αλ ππάξρεη 
ηέηνην (βιέπε πην θάησ §8) 

 
4. 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. 
 



Γηεύζπλζε : ρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 
Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   
 

235_15_v0001_ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  

1 Ιανουαρίου 2013  Τ.Π. 235.15 

3 

5. ε πεξίπησζε πνπ ε νδόο ζην πεδίν είλαη δηαθνξεηηθή από απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
αξρηθό ζρέδην ηεο ΔΤΓΑΠ, ν εξγνιάβνο ζην ζθίηζν αλαγξάθεη ηελ νλνκαζία πνπ βιέπεη 
ζην πεδίν θαη εληόο παξέλζεζεο απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζρέδην ηεο ΔΤΓΑΠ. 
 

6. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα  έξγα ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη νλνκαζία νδνύ, ν εξγνιάβνο 
ππνρξενύηαη λα επηζπλάπηεη θαη ςεθηαθό νδνηπνξηθό ζρέδην (dxf θαη png ή pdf) ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο, πξνζαλαηνιηζκέλν σο πξνο ηνλ Βνξξά, ζην νπνίν ζα 
επηζεκαίλεηαη ε ζέζε ηνπ αγσγνύ, ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν εληνπηζκόο ηνπ.  

 

7. Η νλνκαζία ησλ αξρείσλ ζα είλαη ζε θεθαιαίνπο αγγιηθνύο ραξαθηήξεο ηεο κνξθήο : 
TP_E123_0001, όπνπ  

 TP-γηα Σνκέα Πεηξαηά, TA-γηα Σνκέα Αζήλαο, TH – γηα Σνκέα Ηξαθιείνπ 

 Δ123 ν αξηζκόο ηεο εξγνιαβίαο 

 00001 έλαο 5ςήθηνο αύμσλ αξηζκόο 

 
8. Δθόζνλ γηα θάπνην αγσγό δεκηνπξγείηαη νδνηπνξηθό ζρέδην, ζην θάησ κέξνο ηνπ ζθίηζνπ 

ηo   αγσγνύ  ζα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ςεθηαθνύ αξρείνπ ηνπ νδνηπνξηθνύ (ζε 
κνξθή : «ΑΡΥΔΙΟ ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΟΤ : odiporiko_xxxxxx, όπνπ xxxxx = ε νλνκαζία ηνπ 
αξρείνπ ηνπ ζθίηζνπ ηνπ αγσγνύ).  

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

ραξηί κεγέζνπο Α4,  όζν θαη αξρείν DXF θαη  PNG ή PDF  κε ην ίδην πεξηερόκελν κε ην 
ζρέδην. Σα αξρεία ζα ππνβιεζνύλ απνζεθεπκέλα ζε CD ρσξεηηθόηεηαο 700 MB θαηά 
αύμνπζα ζεηξά κνλαδηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ. 

 

10. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απνηύπσζε  παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ 
ηεο ζέζεο ηνπ λένπ αγσγνύ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ γεηηνληθνύ δηθηύνπ, όπσο απηό 
απνηππώλεηαη ζηα παξαδνζέληα ζρέδηα από ηελ Τπεξεζία ΔΓΠ, ν εξγνιάβνο ζα 
απνηππώλεη ζην ζθίηζν ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζα ελεκεξώλεη ηε Γηεπζύλνπζα 
Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ γηα λα γίλνπλ νη δένπζεο ζρεδηαζηηθέο δηνξζώζεηο θαη ζην 
Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ.  

 

11. Με ηελ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο από 
ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ, ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο 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. 
 

 
Β.  τεδιαζμός ηφν αγφγών ζε πολεοδομικό σπόβαθρο. 

 
1. Παξάιιεια κε ην αηνκηθό ζθίηζν θάζε αγσγνύ, ν αγσγόο ζα ζρεδηαζηεί ζηελ πξαγκαηηθή 

ηνπ ζέζε, κε πξάζηλν ρξώκα ζην layer «ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΓΧΓΏΝ», ζην Πνιενδνκηθό 
Τπόβαζξν ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ζηελ αλάδνρν εηαηξεία από ηελ 
ΔΤΓΑΠ. Η ζέζε ηνπ αγσγνύ  ζα απνδίδεηαη κε ηνλ κέγηζην βαζκό πξνζέγγηζεο δίλνληαο 
όκσο ζαθή εηθόλα ηεο πιεπξάο ηνπ δξόκνπ πνπ είλαη ν αγσγόο θαη ηελ ζρεηηθή ηνπ 
απόζηαζε από ηελ αμνλνδηαζηαπξσζε ηνπ δξόκνπ. 
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2. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζην ζρέδην ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ζην 
πεδίν σο πξνο ηε ζέζε ππάξρνληνο  αγσγνύ θαη ηνπ λένπ (πρ ν ππάξρνλ αγσγόο 
απνηππώλεηαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ δξόκνπ), ν Αλάδνρνο  ζα απνηππώλεη ζην δηθό 
ηνπ ζρέδην ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηνπ λένπ αγσγνύ, ηνλ νπνίν 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. 

 
3. Σν πνιενδνκηθό ππόβαζξν κε ηνπο ζρεδηαζκέλνπο αγσγνύο, ζα ππνβιεζεί ζε ςεθηαθή 

κνξθή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο AUTOCAD (version 2005 θαη άλσ) θαη ζα παξαρζνύλ 
αξρεία DXF, απνζεθεπκέλα 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.  

 

4. Με ηελ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο από 
ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ, ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο 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 

 
Γ. Γενική  Οδηγία  
  
Λόγσ ηνπ όγθνπ ησλ πιεξνθνξηώλ  θαη πξνθεηκέλνπ  λα επηηεπρζεί ε νινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε απηώλ 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 λα πεξηιακβάλνπλ επηγξακκαηηθά ηα έμεο 
γεληθά βήκαηα: 

 Με ηελ νινθιήξσζε από ηνλ Αλάδνρν ησλ εξγαζηώλ ζηελ  πεξηνρή κίαο πηλαθίδαο 
παξαδίδεη ζηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηα ζθίηζα αγσγώλ  ζε θιίκαθα 1:500 (βιέπε 
Α) θαη ηνλ γεληθό ράξηε  ηεο πεξηνρήο ζε θιίκαθα 1:3.500 (βιέπε Β), ζε εθηύπσζε θαη 
ζε  ςεθηαθή κνξθή DXF θαη PNG ή PDF. 

 Απηά δηαβηβάδνληαη ζηα Γξαθεία Σερλνινγίαο γηα λα γίλεη ε  αληηπαξαβνιή κε ηα 
δεδνκέλα ηνπ GIS  θαη νη δένπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο. 

 Δθόζνλ παξαηεξεζνύλ ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα επηζηξέθνληαη 
ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο δένπζεο δηνξζώζεηο.  

 
 



Διεύθςνζη : Σσεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Υπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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1. Αντικείμενο 

Η παπούζα Τεσνική Πποδιαγπαθή αθοπά ζηην καηαζκεςή μονυηικήρ ζηπώζηρ με επάλειτη 

αζθαληικού μονυηικού ςλικού ζηην επιθάνεια ηυν ζηοισείυν από οπλιζμένο ζκςπόδεμα ή 

ηυν επιζηπώζευν από ηζιμενηοκονίαμα, για ηην ζηεγανοποίηζή ηοςρ. 

 

 

2. Υλικά και τρόπος κατασκεσής 

Η μονυηική ζηπώζη θα αποηελείηαι από αζθαληικό μονυηικό ςλικό και θα εθαπμόζεηαι 

ζύμθυνα με ηην Π.Τ.Π. Τ110 ζε όζη ποζόηηηα σπειάζεηαι και ζε οποιαδήποηε θέζη ηος 

έπγος και αν σπειαζηεί, ζύμθυνα με ηα εγκεκπιμένα ζσέδια και ηιρ ςποδείξειρ ηηρ 

Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ. Η επάλειτη με ηο αζθαληικό ςλικό θα γίνει μεηά από ηον επιμελή 

καθαπιζμό ηηρ επιθάνειαρ από σώμαηα, ξύλα, κοπή θοςπκεηών και ζηοκάπιζμά ηοςρ, και 

πλύζιμο ηηρ επιθάνειαρ. Είναι όμυρ δςναηό μεηά από ππόηαζη ηος Αναδόσος και έγκπιζη ηηρ 

Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ, να εθαπμοζηεί και άλλο ιζοδύναμο ή αποηελεζμαηικόηεπο 

ζύζηημα ζηεγανοποίηζηρ, συπίρ ο Ανάδοσορ να έσει δικαίυμα για ππόζθεηη αποζημίυζη για 

ηο λόγο αςηό. 


