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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΗΣΗΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΕΡ 

Κωδ. NET  φντομη περιγραφή Κωδ. ΕΣΕΠ 

 ΘΜΑΝΘ  

ΥΔ 1.01 Χριςθ πινακίδων εργοταξιακισ ςιμανςθσ.   05-04-06-00 

ΥΔ 1.03 Αναλάμποντεσ φανοί επιςιμανςθσ κινδφνου 05-04-06-00 

 ΕΚΚΑΦΕ  

ΥΔ 3.01 Εκςκαφζσ τάφρων ι διωρφγων αρδευτικϊν ι αποςτραγγιςτικϊν 
δικτφων ςε εδάφθ γαιϊδθ - θμιβραχϊδθ 

08-01-01-00 

ΥΔ 3.03. 
 

Εκςκαφζσ τάφρων ι διωρφγων αρδευτικϊν ι αποςτραγγιςτικϊν 
δικτφων ςε εδάφθ βραχϊδθ χωρίσ χριςθ εκρθκτικϊν.  

08-01-01-00 

 2. ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - ΑΠΟΞΘΛΩΕΙ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ  

ΟΔΟ Δ1 Τομι οδοςτρϊματοσ με αςφαλτοκόπτθ.  

ΥΔ 4.09 Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων. — 

ΥΔ 4.12 Άρςθ καταπτϊςεων  

 3. ΕΠΙΧΩΜΑΣΑ - ΕΠΙΧΩΕΙ  

ΥΔ 5.04 
 

Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με προϊόντα εκςκαφϊν, με 
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ςυμπφκνωςθσ   

08-01-03-02 

ΥΔ 5.08 Διάςτρωςθ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο ορυχείου ι χειμάρρου. 08-01-03-02 

ΥΔ 5.09.02 Εξυγιαντικζσ ςτρϊςεισ με αμμοχαλικϊδθ υλικά  

 5. ΑΝΣΙΣΘΡΙΞΕΙ  

ΥΔ 7.01 Αντιςτθρίξεισ με ξυλοηεφγματα  

 6. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

9.10 Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ 
ςκυροδζματοσ *για όλα τα υπο-άρκρα+ 

01-01-01-00  
01-01-02-00  
01-01-03-00  
01-01-04-00  
01-01-05-00  
01-01-07-00 

ΥΔ 9.01 
 

Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι επιπζδων επιφανειϊν 01-04-00-00 

ΥΔ 9.26 
 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων 
υδραυλικϊν ζργων 

01-02-01-00 

 ΩΛΘΝΩΕΙ-ΔΙΚΣΤΑ  

ΥΔ 12.14 Ρλαςτικοί ςωλινεσ από πολυαικυλζνιο (Ε) *για όλα τα υποάρκρα+ ΤΡ 1 

ΥΔ 12.15 Δίκτυα υπό πίεςθ από ςωλινεσ ελατοφ χυτοςιδιρου (ductile iron) *για 
όλα τα υποάρκρα+ 
 

ΤΡ 2 

ΥΔ 12.17 Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ 
γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των 
τφπων, μεγεκϊν, κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 

ΤΡ 2 

  ΤΚΕΤΕ ΔΙΚΣΤΩΝ ΩΛΘΝΩΕΩΝ  

13.03 Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ, με τθν προμικεια, μεταφορά επί 
τόπου και πλιρθ εγκατάςταςθ ,για όλα τα υποάρκρα+ 

TΡ 3, 08-06-07-02 

  ΜΟΝΩΕΙ ΤΓΡΑΙΑ- ΘΧΟΤ- ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ ΔΙΚΣΤΩΝ  

ΟΙΚ 79.06 Επάλειψθ επιφανειϊν ςκυροδζματοσ με εποξειδικά υλικά κατάλλθλα 
για πόςιμο νερό 

ΤΡ- 4 

ΥΔ 10.02.02 Εφκαμπτεσ ταινίεσ ςτεγανοποίθςθσ αρμϊν καταςκευϊν από ςκυρόδεμα 
εςωτερικοφ τφπου (Waterstops). Για ταινίεσ πλάτουσ 240 mm 

08-05-02-02 

ΟΔΟ Β-36 
 

Μόνωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ 
 

 

 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγοφ, για αγωγοφσ DN ≤ 600 mm, διαςτάςεων 
2.00 x 1.50 m 

- 
  Τυπικό φρεάτιο εκκζνωςθσ απλό (τφπου Α). - 

  



Σ.Π. 1: ΑΓΩΓΟΙ ΠΙΕΘ ΑΠΟ HDPE 

1. Πεδίο Εφαρμογήσ - Οριςμοί 

Ρεριλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από πολυαικυλζνιο υψθλισ 

πυκνότθτασ (HDPE), 3θσ γενιάσ. Η ελάχιςτθ απαίτθςθ ςε αντοχι ςτθν εςωτερικι πίεςθ και ςτον χρόνο είναι: 50 χρόνια 

ηωισ ςτουσ 20ο C. 

Η παροφςα προδιαγραφι ζχει εφαρμογι και για ςωλινεσ διπλοφ τοιχϊματοσ με εξωτερικό τοίχωμα από αφρϊδεσ 

πολυαικυλζνιο, πάχουσ 3mm το οποίο δεν είναι κολλθμζνο ςτο εςωτερικό τοίχωμα του ςωλινα πολυαικυλενίου. 

1.1 Τλικά 

Ιδιότητεσ πρϊτησ φλησ. Η πρϊτθ φλθ που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι κατάλλθλθ για τθν καταςκευι ςωλινων 

πολυαικυλενίου HDPE για διακίνθςθ πόςιμου νεροφ, ςφμφωνα με αυτά που ορίηονται κατά DIN8075  (Μάιοσ 1987). 

Η ονομαςτικι πυκνότθτα τθσ πρϊτθσ φλθσ, μετρθμζνθ ςε κερμοκραςία 23οC κα είναι 0,942 ζωσ 0,952 gr/cm3. 

Δεν επιτρζπεται καμία προςκικθ προςκζτων ςτθν πρϊτθ φλθ για τθν καταςκευι των ςωλινων.  

Ο δείκτθσ ροισ (Melt flow index) τθσ πρϊτθσ φλθσ μετρθμζνοσ ςφμφωνα με το DIN53375, κα είναι MFI 190/5 = 0,4 

ζωσ 1,0 gr/10 min. 

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

Πιςτοποιητικά πρϊτησ φλησ. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πριν από τθν ανάκεςθ καταςκευισ των ςωλινων 

κα παραδοκεί από τον ανάδοχο ςτθν Υπθρεςία πρωτότυπο πιςτοποιθτικό (με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι 

γλϊςςα) του καταςκευαςτι τθσ πρϊτθσ φλθσ ςτο οποίο κα φαίνεται θ ςφνκεςι τθσ, θ ονομαςτικι τθσ πυκνότθτα, ο 

δείκτθσ διαρροισ (Melt flοw index), θ τάςθ εφελκυςμοφ ςτο όριο διαρροισ, θ τάςθ κραφςθσ και οι αντίςτοιχεσ 

επιμθκφνςεισ, κακϊσ και θ τάςθ τοιχϊματοσ (ς). 

Επίςθσ κα προςκομίηεται πρωτότυπο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του υλικοφ για τθν χριςθ που προορίηεται από 

ζγκυρο Οργανιςμό, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι του ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Η Υπθρεςία μζςα ςε πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υποβολι των πιςτοποιθτικϊν κα δϊςει ζγγραφθ αποδοχι ι 

τεκμθριωμζνθ απόρριψθ τθσ προτεινόμενθσ πρϊτθσ φλθσ για τθν καταςκευι των ςωλινων. 

Χαρακτηριςτικά ςωλήνων. Οι ςωλινεσ κα είναι μπλε ι μαφρου χρϊματοσ για το πόςιμο νερό και κα 

καταςκευαςτοφν με διαςτάςεισ κατά DIN8074.  

Ζλεγχοι και δοκιμζσ ςωλήνων. Στουσ παραγόμενουσ ςωλινεσ κα γίνουν όλοι οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ που 

προβλζπονται από το DIN8075. 

Η Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να παρακολουκεί τθν παραγωγι των ςωλινων και τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ είτε 

με το δικό τθσ προςωπικό είτε ανακζτοντασ τθν εργαςία αυτι ςε κατάλλθλο Σφμβουλό τθσ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει με ζγγραφό του τθν Υπθρεςία για τθν θμερομθνία ζναρξθσ παραγωγισ των 

ςωλινων, τουλάχιςτον 10 θμζρεσ ενωρίτερα. 

Ζλεγχοσ διαςτάςεων και Ανοχϊν. Θα εξεταςκοφν τα άκρα, οι τομζσ των οποίων πρζπει να είναι κάκετεσ ςτον 

ςωλινα. 

Θα ελζγχεται οπτικά ςτο φωσ όλθ θ παραγόμενθ ποςότθτα ςωλινων. Οι ςωλινεσ πρζπει να είναι ελεφκεροι 

φυςαλίδων, κενϊν ι ανομοιογενειϊν. Το χρϊμα τουσ πρζπει να είναι ομοιόμορφο ςε όλο το μικοσ. Επίςθσ θ 

επιφάνεια των ςωλινων πρζπει να είναι λεία εςωτερικά και εξωτερικά χωρίσ αυλακϊςεισ και εςοχζσ ι εξοχζσ. 

Θα ελεγχκοφν οι διαςτάςεισ και οι επιτρεπόμενεσ ανοχζσ, που προβλζπεται από το DIN 8074, με βάςθ τον τρόπο που 

κακορίηεται ςτο DIN 8074 (πιν. 1). 

Τζτοιοι ζλεγχοι (μακροςκοπικοί και ζλεγχοι διαςτάςεων) κα γίνονται κάκε φορά που υπάρχει ζνδειξθ ι υποψία 

απόκλιςθσ. Το αποτζλεςμα κάκε ελζγχου κα καταγράφεται ςε ειδικό ζντυπο και κα υπογράφεται από τον υπεφκυνο 

παραγωγισ και τον εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ εφόςον είναι παρϊν. Ραραχκζντεσ ςωλινεσ που παρουςιάηουν 

αποκλίςεισ από τα προβλεπόμενα ςτο DIN8074 κα απορρίπτονται. Θα ελζγχεται επίςθσ και θ ελλειπτικότθτα (ovalite) 

των ςωλινων με τουσ εξισ περιοριςμοφσ:  



Για ςωλινεσ ςε κουλοφρα    Max D = 1.06 Dn 

Για ευκφγραμμουσ ςωλινεσ Max D = 1.02 Dn 

όπου Dn = ονομαςτικι διάμετροσ. 

Δοκιμζσ Αντοχήσ. Στθν ςυνζχεια για τον ζλεγχο αντοχισ του ςωλινα, κα γίνουν οι προβλεπόμενεσ δοκιμζσ από το 

DIN8075, δθλαδι ζλεγχοσ αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ και ζλεγχοσ μεταβολισ κατά τθν κερμικι επεξεργαςία, κακϊσ 

και ζλεγχοσ δοκιμίων ςε εφελκυςμό μζχρι κραφςθ, όπωσ περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε περίπτωςθ αποτυχίασ από τουσ παραπάνω ελζγχουσ, κα απορρίπτεται όλθ θ μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι παραχκείςα 

ποςότθτα ςωλινων τθσ ίδιασ διαμζτρου που κα υποςτοφν τουσ δφο ελζγχουσ που προβλζπονται από DIN8075, κα 

ζχουν πιο πριν υποςτεί squeeze-off και rerounding, όπωσ περιγράφεται παρακάτω ςτον παράγραφο 3.2.3. 

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

Σε περιπτϊςεισ που ζχουμε ςταμάτθμα και εκ νζου ξεκίνθμα κάποιασ μθχανισ κα γίνεται επανάλθψθ για τον 

παραγόμενο ςωλινα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μθχανισ. 

Σε περίπτωςθ που θ παραγωγι του ςωλινα ςε κάποια μθχανι ςυνεχιςτεί πζραν των 170 ωρϊν, οι ζλεγχοι κα 

επαναλαμβάνονται με τθν ςυμπλιρωςθ κάκε 170 ωρϊν ςυνεχοφσ παραγωγισ. 

Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται αξιόλογθ απόκλιςθ μεταξφ διαδοχικϊν δοκιμίων ςε εφελκυςμό (περιγράφεται 

παρακάτω), οι ζλεγχοι αυτοί επαναλαμβάνονται για τθν ςυγκεκριμζνθ μθχανι και διάμετρο που διαπιςτϊκθκε θ 

απόκλιςθ. 

Δοκιμή squeeze-off. Οι υπό προμικεια ςωλινεσ πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθν εφαρμογι τθσ τεχνικισ του 

squeeze-off. Η δοκιμι κα ακολουκιςει τισ διαδικαςίεσ: 

Μηχάνημα. Το μθχάνθμα που κα χρθςιμοποιθκεί, κα είναι ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα και οπωςδιποτε κα 

εξαςφαλίηει τθν ςφςφιξθ ςτο κζντρο του δοκιμίου. 

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

Διαδικαςία. Ο ςωλινασ κα τοποκετθκεί ςε χϊρο με κερμοκραςία +0 ζωσ 5οC, για μια ελάχιςτθ περίοδο 10 ωρϊν. Σε 

χρονικό διάςτθμα 10 min και ενϊ το δοκίμιο κα βρίςκεται ςε κερμοκραςία 0 ζωσ 5οC, κα ςυςφιχκεί ςτο κζντρο του 

δοκιμίου με το ειδικό μθχάνθμα squeeze-off. Το δοκίμιο κα παραμείνει ςε αυτι τθν κατάςταςθ για 60 min, κατόπιν 

κα επαναφερκεί ςτθν αρχικι του κατάςταςθ με τθν βοικεια ειδικοφ εργαλείου re-rounder για 30 min. Στθν ςυνζχεια 

κα ελεγχκεί κατά DIN8075 ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.2.2. 

Δοκιμή ςε εφελκυςμό μζχρι θραφςη. Η δοκιμι αυτι αποςκοπεί ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ ομοιογζνειασ τθσ παραγωγισ 

και κα επαναλαμβάνεται κάκε φορά που ςυμπλθρϊκθκαν 24 ϊρεσ παραγωγισ. 

Τα δοκίμια κα κοποφν ζτςι ϊςτε να υπάρχει κανονικι κατανομι τθσ κζςθσ τουσ ςτθν περιφζρεια του ςωλινα.  

Ρριν από τον ζλεγχο τα δοκίμια κα παραμείνουν 1 ϊρα ςε μπάνιο 18-22C ο δε ζλεγχοσ κα γίνει αμζςωσ μετά το 

μπάνιο. 

Η ταχφτθτα κατά τον ζλεγχο κα είναι 25 mm/s. 

Θα περιγράφεται θ τάςθ κραφςθσ και θ επιμικυνςθ κατά τθν κραφςθ. 

Στθν ςυνζχεια κα γίνεται αξιολόγθςθ, για να διαπιςτωκεί αν υπάρχει αξιόλογθ απόκλιςθ από τα δεδομζνα των 

δοκιμίων, που κόπθκαν, μαηί με τα δοκίμια, που υπζςτθςαν κατά τουσ DIN8075 ελζγχουσ αντοχισ για να διαπιςτωκεί 

αν απαιτείται ι όχι επανάλθψθ των ελζγχων αυτϊν (αντοχι ςε εςωτερικι πίεςθ - μεταβολι μετά από κερμικι 

επεξεργαςία). 

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

του αναδόχου. 

Μζτρηςη MFI. Μία φορά για κάκε μθχανι παραγωγισ και για κάκε νζο ξεκίνθμα τθσ μθχανισ κα μετρθκεί το MFI 

του παραγόμενου ςωλινα. Το MFI 190/5 των ςωλινων δεν πρζπει να ζχει απόκλιςθ μεγαλφτερθ από 0,2 gr/10 min 

από το αντίςτοιχο MFI 190/5 τθσ πρϊτθσ φλθσ. 



Ο ανάδοχοσ οφείλει να ζχει εξαςφαλίςει για τουσ ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ 

παραγωγισ και αποκικευςθσ των ςωλινων και διευκόλυνςθ για τθν διενζργεια των μετριςεων και των δοκιμϊν, 

που αναφζρονται πιο κάτω. 

Μζτρηςη Σραχφτητασ. Ο ζλεγχοσ τθσ τραχφτθτασ ςτθν εςωτερικι επιφάνεια κα γίνεται ανά 4ωρο κάκε μθχανισ 

παραγωγισ, ςε κάκε νζο ξεκίνθμα τθσ μθχανισ και επιπλζον όταν κρίνεται απαραίτθτοσ μετά από μακροςκοπικό 

ζλεγχο κατά τθ διάρκεια παραγωγισ. 

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

αγωγοφ. 

Σε περίπτωςθ απόκλιςθσ μεγαλφτερθ του 50 % προσ τα πάνω δθλαδι εάν θ τραχφτθτα βρεκεί μεγαλφτερθ του 

0,075 mm θ παραχκείςα ποςότθτα μετά τθν τελευταία ςωςτι μζτρθςθ κα απορρίπτεται. 

Εργαςτήριο Ελζγχων. Πλοι οι παραπάνω ζλεγχοι κα γίνουν ςε εργαςτιριο κοινισ αποδοχισ παρουςία των 

εκπροςϊπων τθσ Υπθρεςίασ. Τα ζξοδα των ελζγχων βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα είναι ενςωματωμζνα ςτισ τιμζσ 

προςφοράσ των ςωλινων.  

Τα αποτελζςματα των ελζγχων κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία ςε κατάλλθλο πιςτοποιθτικό κατά DIN50049. 

Ρζραν των πιςτοποιθτικϊν, που κα εκδοκοφν και κα καλφπτουν όλουσ τουσ ελζγχουσ που αναφζρονται και κα 

γίνουν ςτθν Υπθρεςία κα δοκοφν και όλεσ οι μετριςεισ που κα καταγράφονται ςτθν διάρκεια των ελζγχων. 

Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ και εκείνων των DIN ιςχφουν οι 

όροι που προβλζπουν αυςτθρότερουσ ελζγχουσ και παρζχουν υψθλότερο βακμό αςφάλειασ. 

Μήκη ωλήνων. Τα μικθ των ευκφγραμμων ςωλινων κα είναι 6 ζωσ 12 m για ευκφγραμμουσ ςωλινεσ, και 50 ζωσ 

100 m για τουσ ςωλινεσ ςε ρολό. Ειδικά για το ρολό το μικοσ μπορεί να είναι και μεγαλφτερο. 

υςκευαςία ωλήνων. Οι ςωλινεσ κατά τθν μεταφορά, τοποκζτθςθ και αποκικευςθ κα είναι ταπωμζνοι με τάπεσ 

αρςενικζσ από ΗDPE και κα είναι ςυςκευαςμζνοι ςε διαςτάςεισ (1 m x 1 m x το μικοσ) κατά τζτοιο τρόπο που να 

μποροφν να αποκθκεφονται κακ’ φψοσ. Στθν περίπτωςθ που οι αγωγοί βρίςκονται ςε κουλοφρεσ τότε θ εςωτερικι 

διάμετροσ κα ιςοφται με τθν ονομαςτικι διάμετρο επί 20 φορζσ. 

ήμανςη ωλήνων. Οι ςωλινεσ κα φζρουν 2 ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά τυπωμζνεσ ανά 

μζτρο μικουσ ςωλινα, που κα αναφζρουν : 

HDPE = πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 

εξωτερικι διάμετροσ X πάχοσ τοιχϊματοσ 

ονομαςτικι πίεςθ 

όνομα καταςκευαςτι 

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

Ειδικά τεμάχια πολυαιθυλενίου. Τα ειδικά τεμάχια (καμπφλεσ, κτλ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι από 

πολυαικυλζνιο (PE), κα είναι κατάλλθλα για ςφςτθμα ςυγκόλλθςθσ με θλεκτρομοφφα και ςυνεργάςιμα με ςωλινα 

που κα καταςκευαςτεί με βάςθ τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι για τθν καταςκευι των ςωλινων PE.  

Οι διαςτάςεισ, το πάχοσ τοιχϊματοσ και οι ανοχζσ των ειδικϊν τεμαχίων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

ςυνεργαςιμότθτα με τουσ ςωλινεσ, και θ καλι ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ. 

Στισ προςφορζσ κα αναφζρονται ςαφϊσ ο τφποσ, θ καταςκευάςτρια εταιρία, οι διαςτάςεισ και οι ανοχζσ των ειδικϊν 

τεμαχίων και κα γίνεται παραπομπι τουσ καταλόγουσ που κα είναι ςυνθμμζνοι ςτθν προςφορά. 

Τα ειδικά τεμάχια κατά τθν παράδοςι τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ελζγχων που κα 

καλφπτουν τα εξισ : 

 Ονομαςτικι πυκνότθτα πρϊτθσ φλθσ 

 Ονομαςτικι πυκνότθτα υλικοφ που πάρκθκε από ζτοιμο εξάρτθμα 

 Μζτρθςθ δείκτθ ροισ πρϊτθσ φλθσ 



 Σφνκεςθ πρϊτθσ φλθσ 

 Αντοχι ςε εςωτερικι πίεςθ (δοκιμι 170 ωρϊν) 

 Μεταβολι μετά από κερμικι επεξεργαςία 

 Μζτρθςθ διαςτάςεων και ανοχϊν 

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

Πλα τα παραπάνω πιςτοποιθτικά κα προζρχονται από δοκιμζσ που ζγιναν ςε δοκίμια τθσ ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ 

που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο. Επί πλζον εκτόσ από τα παραπάνω πιςτοποιθτικά, πρζπει να 

προςκομιςκεί και πιςτοποιθτικό για όλα τα υλικά από Δθμόςιο Οργανιςμό ι από αναγνωριςμζνο Ινςτιτοφτο 

Δθμόςιο ι ιδιωτικό περί τθσ καταλλθλότθτάσ τουσ για πόςιμο νερό. 

Η Υπθρεςία για όλουσ τουσ παραπάνω ελζγχουσ διατθρεί το δικαίωμα να επαναλάβει τουσ ελζγχουσ ςε εργαςτιριο 

τθσ αρεςκείασ τθσ. 

Επίςθσ κα δοκεί πιςτοποιθτικό αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ (10 000 ωρϊν) που κα προζρχεται από δοκίμια τθσ ίδιασ 

ςχεδίαςθσ και διαδικαςίασ παραγωγισ με αυτά που κα παραδοκοφν ςτθν Υπθρεςία. 

Στισ προςφορζσ κα αναφζρονται οι προδιαγραφζσ, των οποίων τισ απαιτιςεισ πλθροφν τα ςυγκεκριμζνα ειδικά 

τεμάχια, ζςτω και αν οι προδιαγραφζσ αυτζσ βρίςκονται ςε φάςθ προςχεδίου και κα επιςυνάπτονται με τθν 

προςφορά. 

Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματολθπτικό ζλεγχο ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ι ςε 

εργαςτιριο κοινισ αποδοχισ. 

1.2  Εκτζλεςη Εργαςιϊν 

Περιγραφή εργαςίασ ςυγκόλληςησ. Τα ειδικά τεμάχια του πολυαικυλενίου πριν από τθ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ 

δεν πρζπει να εκτίκενται ςτθν θλιακι ακτινοβολία και θ κερμοκραςία τουσ να μθν υπερβαίνει τουσ 35C. 

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

Η κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ του αγωγοφ και των εξαρτθμάτων να βρίςκεται μεταξφ 0C ζωσ 35C και μόνο τότε να 

πραγματοποιοφνται ςυγκολλιςεισ PE με PE. 

To κόψιμο ςτα άκρα του αγωγοφ να είναι πάντα κάκετα προσ τον διαμικθ άξονα και να υπάρχει μία λοξοτόμθςθ τθσ 

τάξθσ του 50 προσ τα ζξω. 

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

Να ξφνεται προςεκτικά όλθ τθν επιφάνεια του αγωγοφ, πάνω ςτθν οποία κα ςυγκολλθκοφν τα εξαρτιματα ςε μικοσ 

λίγο μεγαλφτερο από το μικοσ τθσ θλεκτρομοφφασ. 

Ρρζπει να χρθςιμοποιείται πάντοτε εργαλείο ξυςίματοσ και όχι μαχαίρι. Το ξφςιμο γίνεται με παράλλθλεσ κινιςεισ 

προσ τον άξονα του αγωγοφ και πάντα χωρίσ διακοπι. 

Ρρϊτα να ελζγχεται το εςωτερικό των εξαρτθμάτων να είναι κακαρό και να κακαρίηουμε τθν ξυςμζνθ επιφάνεια του 

αγωγοφ, χρθςιμοποιϊντασ εξατμιηόμενο διαλφτθ (τριχλωροαικυλζνιο) και κακαρό χαρτί.  

Τοποκετείται κάποιο εργαλείο ςτακεροποίθςθσ (clamp) ικανό να ευκυγραμμίηει τα άκρα του αγωγοφ κατά τθν 

ςυγκόλλθςθ και να κρατά τον αγωγό με τθν θλεκτρομοφφα ελεφκερο από πιζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςυγκόλλθςθσ (τιξθσ) και τθν περίοδο ψφξθσ. 

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

Στθν διάρκεια του χρόνου ςυγκόλλθςθσ ςυμπλθρϊνεται από τον επικεφαλισ του ςυνεργείου ανάλογο ςχετικό 

ζντυπο και υπογράφεται από τθν Υπθρεςία και τον επιβλζποντα μθχανικό.  

Για τα ειδικά τεμάχια κα γίνει αυτόματθ καταγραφι των ςτοιχείων ςυγκόλλθςθσ μζςω καταγραφικισ μονάδασ τθσ 

ςυςκευισ ςυγκόλλθςθσ που είναι: 

1. Κωδικόσ ζργου 



2. Κωδικόσ εξαρτιματοσ 

3. Κωδικόσ τεχνίτθ 

4. Ημερομθνία εργαςίασ 

5. Ϊρα εργαςίασ 

6. Αφξοντασ αρικμόσ ςυγκόλλθςθσ 

7. Διάμετροσ αγωγοφ 

8. Είδοσ εξαρτιματοσ 

9. Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

10. Χρόνοσ ςυγκόλλθςθσ 

11. Καταγραφι ςτθν μνιμθ του μθχανιματοσ τυχόν διακοπισ τθσ ςυγκόλλθςθσ 

Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα τα τροποποιιςει τα ηθτοφμενα ςτοιχεία κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου.  

Η λιψθ των παραπάνω ςτοιχείων καλόν είναι να γίνεται με ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ ςυγκόλλθςθσ με προςωπικό 

υπολογιςτι (P.C.) και να αποδίδει τισ αποκθκευόμενεσ πλθροφορίεσ, υποςτθριηόμενο με το απαιτοφμενο λογιςμικό.  

Χαρακτηριςτικά ορφγματοσ. Το πλάτοσ και το βάκοσ του ορφγματοσ ορίηονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Τα τοιχϊματα 

τθσ τάφρου πρζπει να είναι κατακόρυφα και πάντα απαλλαγμζνα από κάκε υλικό ι αντικείμενο ικανό να 

καταςτρζψει ακόμθ και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ιςχφει και για το δάπεδο τθσ τάφρου. 

Επειδι ο ςυνδυαςμόσ του είδουσ και τθσ ποιότθτασ του υλικοφ, που κα χρθςιμοποιθκεί, είναι παράγοντασ για τθν 

καλι υποςτιριξθ του αγωγοφ, το υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υπόβαςθ (μαξιλάρι) και τθν αρχικι επίχωςθ, 

πρζπει να είναι ςτακερό και/ι ςυνεκτικό. 

Η υπόβαςθ πρζπει να παρζχει ομοιόμορφθ υποςτιριξθ κάτω από τον αγωγό και καλι ευκυγράμμιςθ του αγωγοφ, 

ϊςτε να αποφεφγονται ςιφωνιςμοί. Το πάχοσ τθσ υπόβαςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,15 m για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ. 

Ποιότητα Αποκατάςταςησ τάφρου. Η υπόβαςθ πρζπει να ςυμπιζηεται πριν από τθν εγκατάςταςθ του αγωγοφ και 

ποτζ το πάχοσ τθσ να μθν είναι μικρότερο από 0,15 m μετά τθν ςυμπίεςθ. 

Η αρχικι επίχωςθ ςυμπιζηεται ςε 2 ςτρϊςεισ. Η πρϊτθ ςτρϊςθ ςυμπίεςθσ είναι από το 3/4 του αγωγοφ και κάτω, 

ενϊ θ δεφτερθ ςτρϊςθ από τα 3/4 του αγωγοφ και άνω και μζχρι 0,20 ζωσ 0,30 m. 

Η τελικι επίχωςθ γίνεται ςε ςτρϊςεισ των 0,30 m  και με παράλλθλθ διαβροχι των υλικϊν επίχωςθσ, όπου 

χρειάηεται. 

Σε κάκε ςτρϊςθ αρχικισ ι τελικισ επίχωςθσ το υλικό ςυμπυκνϊνεται με δονθτι κινοφμενο με πεπιεςμζνο αζρα, θ δε 

απόςταςθ μεταξφ των δονιςεων μπορεί να είναι 40 cm και ο αρικμόσ ςυμπιζςεων να εξαρτάται από το βάκοσ τθσ 

τάφρου. 

Διαδικαςία τοποθζτηςησ ςωλήνων και εξαρτημάτων PE ςτο όρυγμα. Η διαδικαςία τοποκζτθςθσ αγωγϊν γίνεται 

μετά τον ζλεγχο καταλλθλότθτασ του ορφγματοσ. 

Οι ευκφγραμμοι αγωγοί πριν από τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο όρυγμα ελζγχονται και κακαρίηονται εςωτερικά. Κατά το 

κατζβαςμα των ςωλινων ςτο όρυγμα, κλείνονται τα άκρα τουσ, ϊςτε να μθν ειςχωριςουν υλικά από το όρυγμα και 

μετά ευκυγραμμίηονται ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ ςωλινεσ και ακολουκείται θ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ. 

Οι κουλοφρεσ μεταφζρονται με τρζυλερ, κοντά ςτο όρυγμα ι τοποκετοφνται ςε ςτακερό πλαίςιο για τθν εκτφλιξι 

τουσ ι μεταφζρονται επάνω ςε φορτθγά. Ο αγωγόσ πρζπει να προςτατεφεται κατά τθν μεταφορά του. 

Στο ελεφκερο άκρο του αγωγοφ τοποκετείται μία ειδικι κεφαλι που επιτρζπει τθν εφκολθ μετακίνθςθ και ζλξθ του, 

μζςα ςτο όρυγμα, και αποκλείει  κάκε ειςχϊρθςθ ξζνου υλικοφ μζςα ςτον αγωγό.  

Ο αγωγόσ πρζπει να οδθγείται με κυλίνδρουσ - ειδικά ράουλα - μζςα ςτο όρυγμα : 

ςτισ αλλαγζσ διεφκυνςισ του και 

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

αγωγοφ. 



Σοποθζτηςη Αγωγϊν PE ςε κοινά ορφγματα. Σε περιπτϊςεισ που ζνα όρυγμα ζχει να κάνει με πολλοφσ χριςτεσ 

(άλλου είδουσ δίκτυα) π.χ. πεηόδρομοι, θ τοποκζτθςθ αγωγϊν PE απαιτεί ειδικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να μείνει ςτακερόσ 

ο αγωγόσ μζχρι τθν τελικι επίχωςθ. 

Λόγω τθσ ζκκεςισ του ςτο φωσ και τθσ φπαρξθσ  υψθλϊν κερμοκραςιϊν, κατά ςυνζπεια αφξθςθ του ςυντελεςτι τθσ 

γραμμικισ διαςτολισ, ο αγωγόσ μπορεί να μετακινθκεί και να καταςτραφεί από παρακείμενα δίκτυα άλλων 

Οργανιςμϊν, γι’ αυτό θ επίχωςθ του αγωγοφ αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ ςυνιςτά τθν καλφτερθ ςτακεροποίθςθ. 

Εάν αυτι θ λφςθ δεν μπορεί να επιτευχκεί, είναι απαραίτθτα να επικαλυφκεί μερικϊσ ο αγωγόσ για να 

ςτακεροποιθκεί. 

1.3  Περιλαμβανόμενεσ δαπάνεσ 

Ρεριλαμβάνονται οι δαπάνεσ για όλεσ τισ εργαςίεσ και τθ χριςθ κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ, που απαιτοφνται για τθν 

πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω και θ μελζτθ, εκτζλεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριςτικά οι δαπάνεσ για : 

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

είτε είναι από χυτοςίδθρο, 

κάκε μεταφορά από το εργοςτάςιο μζχρι τθ κζςθ τοποκζτθςθσ, 

τθ μεταφορά από τθ κζςθ ςυγκζντρωςθσ ςτθν κζςθ εγκατάςταςθσ, 

τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων, 

τισ κάκε είδουσ δοκιμζσ των ςωλινων, 

τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ τθσ ςωλινωςθσ. 

Στθν τιμι δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτιςμόσ με άμμο ι ςκυρόδεμα και γενικότερα οι χωματιςμοί που αμείβονται 

ιδιαίτερα, ςφμφωνα με τα οικεία Άρκρα του Τιμολογίου. 

1.4  Επιμζτρηςη - Πληρωμή 

Οι εργαςίεσ των αγωγϊν πιζςεωσ από ςωλινεσ HDPE κα επιμετρϊνται ςε μζτρα αξονικοφ μικουσ (m) πλιρωσ 

περαιωμζνων, ανά κατθγορία διαμζτρου και πίεςθσ που εμφανίηεται ςτο Τιμολόγιο. Ωσ μικοσ των αγωγϊν κα 

επιμετράται το πραγματικά εγκατεςτθμζνο μικοσ ςωλινων μαηί με τουσ ςυνδζςμουσ και τα ειδικά τεμάχια.  

Διευκρινίηεται ρθτά ότι ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ για τισ επιπλζον δυςχζρειεσ 

τοποκζτθςθσ και δοκιμαςίασ του αγωγοφ, λόγω διζλευςθσ άλλων αγωγϊν, ςτενότθτασ χϊρου, υψθλισ ςτάκμθσ 

υπογείων υδάτων κτλ. 

 

Σ.Π.2: ΔΙΚΣΤΑ ΕΛΑΣΟΤ ΧΤΣΟΙΔΘΡΟΤ (DUCTILE IRON) ΓΙΑ ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ 

1. Πεδίο Εφαρμογήσ - Οριςμοί 

Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι περιλαμβάνει τισ απαιτιςεισ για τα υλικά καταςκευισ και τισ διαδικαςίεσ 

τοποκζτθςθσ/ ςυναρμολόγθςθσ για τθν καταςκευι δικτφων φδρευςθσ από ςωλινεσ ελατοφ χυτοςιδιρου (ductile 

iron). 

Ο ελατόσ χυτοςίδθροσ παράγεται με τθν προςκικθ μικρϊν ποςοτιτων μαγνθςίου ςτο τιγμα του χυτοςιδιρου. Με 

τον τρόπο αυτό οι δομζσ φυλλοειδοφσ γραφίτθ (flaky) ςτον μεταλλικό ιςτό μεταβάλλονται ςε ςφαιροειδείσ, με 

αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι μείωςθ τθσ ψακυρότθτασ (brittleness), που αποτελεί το βαςικό χαρακτθριςτικό του 

κοινοφ φαιοφ χυτοςιδιρου (grey cast iron) και τθν εξαςφάλιςθ υψθλισ αντοχισ και ολκιμότθτασ (ductility). 

Οι ςωλινεσ κα φζρουν εςωτερικι προςταςία από φυγοκεντρικά εφαρμοηόμενθ τςιμεντοκονία, εξωτερικι προςταςία 

και κα παραδίδονται με ςυνδζςμουσ τφπου καμπάνασ ι με ωτίδεσ (φλάντηεσ) ι αυτοαγκυροφμενουσ ςυνδζςμουσ. 

2. Κριτήρια Αποδοχήσ Ενςωματοφμενων υλικϊν 



2.1 ΙΧΤΟΝΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 
Τα ακόλουκα πρότυπα ιςχφουν ςτθν τελευταία ζκδοςθ τουσ. 

EN 545 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - Requirements and test 

methods -- Σωλινεσ, εξαρτιματα και ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοςίδθρο για δίκτυα φδρευςθσ. 

Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν. 

ISO 2531 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or gas applications -- Σωλινεσ, ειδικά 

τεμάχια και εξαρτιματα ςωλινων ελατοφ χυτοςιδιρου για δίκτυα νεροφ ι αερίων. 

ISO 8179-1 Ductile iron pipes - External zinc-based coating - Part 1: Metallic zinc with finishing layer -- Σωλινεσ 

ελατοφ χυτοςιδιρου. Εξωτερικι επίςτρωςθ ψευδαργφρου. 

EN 197-1 Cement - Μζροσ 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements 

EN 14901 Ductile iron pipes, fittings and accessories — Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and 

accessories — Requirements and test methods 

EN681-1  Eiastomeric seals — Material requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications 

— Μζροσ 1: Vulcanized rubber 
EN 805 Water supply — Requirements for systems and components outside buildings 

 

2.2 ΒΑΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΩΛΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΩΝ 

Τα τυπικά μθχανικά χαρακτθριςτικά και οι ιδιότθτεσ του ελατοφ χυτοςιδιρου ζχουν ωσ εξισ: 

 

Ιδιότητα υμβολιςμόσ Μονάδα ωλήνεσ Ειδικά τεμάχια 

Εφελκυςτικι αντοχι Rm MPa 420 400 

Τάςθ διαρροισ Rp0.2 MPa 300 300 

Επιμικυνςθ ςε κραφςθ A % 10 5 

Σκλθρότθτα κατά Brinel HB  230 250 

Μζτρο ελαςτικότθτασ E MPa 170.000 

Λόγοσ Poisson P - 0,28 

Συντελεςτισ κερμικισ διαςτολισ  cm/oC 11,5x10-6 

 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν επιςιμανςθ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των προτφπων ΕΝ545, με τα 

ςτοιχεία του καταςκευαςτι, τθν ονομαςτικι διάμετρο (DN), τθν κλάςθ του ςωλινα C, το ζτοσ καταςκευισ, τον 

ςυμβολιςμό του ελατοφ χυτοςιδιρου (GS) και το πρότυπο βάςει του οποίου καταςκευάςκθκε ο ςωλινασ (π.χ. ΕΝ 

545:20.. τελευταία ζκδοςθ). 

Οι ςωλινεσ, τα ειδικά τεμάχια και οι ςτεγανωτικοί δακτφλιοι κα προζρχονται από παραγωγικι διαδικαςία 

κατάλλθλα πιςτοποιθμζνθ (ΕΝ ISΟ). 

Το παραλαμβανόμενο υλικό κα ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικά αναγνωριςμζνων εργαςτθρίων από τα οποία κα 

προκφπτει θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ των προαναφερκζντων προτφπων.  

Η κλάςθ των ςωλινων για τα δίκτυα υπό πίεςθ κα είναι κατά ΕΝ 545 και ςφμφωνα με τον πίνακα 16 (C25, C30, C40, 

κλπ) και 17. Αντίςτοιχα κα είναι και θ κλάςθ των ειδικϊν τεμαχίων (καμπφλεσ, ταυ κ.λπ.). 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία των ςωλινων, ςυνδζςμων και 

ειδικϊν τεμαχίων κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά τουσ που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο (υλικό καταςκευισ, 

ςυςτιματα προςταςίασ, διατάξεισ ςφνδεςθσ κ.λπ.). 



2.3 ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Εςωτερικι επζνδυςθ 

Η εςωτερικι επζνδυςθ κα ςυνιςτάται από ομοιογενζσ ςτρϊμα τςιμεντοκονίασ εφαρμοηόμενθσ εργοςταςιακά με 

φυγοκεντρικζσ μεκόδουσ. 

Το ονομαςτικό πάχοσ τθσ επζνδυςθσ κακορίηεται (με βάςθ τα ανωτζρω πρότυπα) ωσ εξισ: 

ΩΛΘΝΕ ΤΔΡΕΤΘ (ΕΝ 545) 

Ονομαςτική διάμετροσ (mm) Ονομαςτικό πάχοσ επζνδυςησ (mm) 

D40 - D300 3,0 

D300 - D600 5,0 

D700 - D1200 6,0 

D1400 - D2000 9,0 

Η επζνδυςθ με τςιμεντοκονία δεν επεκτείνεται ςτουσ κϊδωνεσ ι το εςωτερικό των φλαντηϊν ςφνδεςθσ. Οι περιοχζσ 

αυτζσ του ςωλινα κα προςτατεφονται με ακρυλικι βαφι πάχουσ τουλάχιςτον 80μm ςφμφωνα με το ΕΝ545. 

Η επιφάνεια τθσ επζνδυςθσ κα είναι ομοιόμορφθ και λεία, αλλά ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ545 γίνονται αποδεκτζσ 

ςποραδικζσ διαμικεισ και εγκάρςιεσ ρθγματϊςεισ εφρουσ από 0,6 ζωσ 1,00 mm (κλιμακϊνεται ανάλογα με τθν 

διάμετρο). Οι ρθγματϊςεισ αυτζσ οφείλονται ςτθν ςυςτολι ξιρανςθσ τθσ κονίασ και εφ’ όςον δεν υπερβαίνουν τα 

ανωτζρω όρια, δεν επθρεάηουν τθν ςτακερότθτα τθσ επζνδυςθσ και κλείνουν κατά τθν ζκκεςθ τθσ επζνδυςθσ ςτο 

νερό. 

Τυχόν φκορζσ τθσ εςωτερικισ επζνδυςθσ ι τοπικζσ ρθγματϊςεισ πζραν των ορίων που γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα 

με τα πρότυπα μποροφν να αποκακίςτανται με εποξειδικό κονίαμα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι επιφάνειεσ των 

ατελειϊν δεν κα επεκτείνονται ςε επιφάνεια μεγαλφτερθ του ενόσ τεταρτοκφκλιου τθσ επζνδυςθσ. Εκτενζςτερεσ 

φκορζσ κακιςτοφν το τεμάχιο ακατάλλθλο προσ εγκατάςταςθ. 

H εςωτερικι επζνδυςθ τςιμεντοκονιάματοσ των ςωλινων από ελατό χυτοςίδθρο πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ 

ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

 Η επζνδυςθ τςιμεντοκονιάματοσ των ςωλινων από ελατό χυτοςίδθρο πρζπει να αποτελεί ζνα πυκνό, 

ομοιογενζσ ςτρϊμα που καλφπτει το ςφνολο τθσ εςωτερικισ επιφάνειασ του κυλίνδρου του ςωλινα. 

 Ρριν τθν εφαρμογι τθσ επζνδυςθσ, θ μεταλλικι επιφάνεια πρζπει να είναι απαλλαγμζνθ από χαλαρά υλικά, 

λάδια ι γράςα. 

 Το μείγμα του τςιμεντοκονιάματοσ πρζπει να αποτελείται από τςιμζντο, άμμο και νερό. Αν χρθςιμοποιθκοφν 

προςμίξεισ, αυτζσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν παράγραφο 4.1.4 και πρζπει να δθλωκοφν. Η αναλογία τθσ 

μάηασ τθσ άμμου προσ τθ μάηα του τςιμζντου δεν πρζπει να υπερβαίνει το 3,5. Κατά τθ φάςθ τθσ ανάμειξθσ, θ 

αναλογία τθσ ςυνολικισ μάηασ του νεροφ προσ το τςιμζντο εξαρτάται από τθ διαδικαςία καταςκευισ και πρζπει 

να κακορίηεται ζτςι ϊςτε θ επζνδυςθ να είναι ςφμφωνθ με τισ παραγράφουσ 4.5.3.2 και 4.5.3.3 του ΕΝ545.  

 Το τςιμζντο πρζπει να είναι ζνα από αυτά που παρατίκενται ςφμφωνα με το EN 197-1. Το νερό που 

χρθςιμοποιείται ςτο μείγμα του κονιάματοσ πρζπει να κεωρείται ότι ςυμμορφϊνεται με τθν Οδθγία Ρόςιμου 

Νεροφ 98/83/ΕΚ. Για τθ μεταφορά μθ επεξεργαςμζνου νεροφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τςιμζντο  με υψθλι 

περιεκτικότθτα ςε αλουμίνα, που υπόκειται ςε εκνικοφσ κανονιςμοφσ, ι για ειδικζσ εφαρμογζσ. 

 Μετά τθν εφαρμογι τθσ νωπισ επζνδυςθσ, πρζπει να εφαρμοςτεί ελεγχόμενθ ςκλιρυνςθ ϊςτε να παραςχεκεί 

επαρκισ ενυδάτωςθ ςτο τςιμζντο. 

 Η ςκλθρυμζνθ επζνδυςθ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ παραγράφουσ 4.1.4, 4.5.3.2 και 4.5.3.3.  

 Η τςιμεντοκονία κα είναι τφπου υψικαμίνου, blast furnace CEMIII-B, με αντοχι ςτα κειϊδθ 

 



Αντοχι τςιμεντοκονίασ 

Πταν μετρθκεί θ αντοχι του τςιμεντοκονιάματοσ ςτθ ςυμπίεςθ μετά από 28 θμζρεσ ςε ςυνκικεσ ςκλιρυνςθσ δεν 

πρζπει να είναι μικρότερθ από 50 MPa. 

Πλα τα παραπάνω κα πιςτοποιοφνται από ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ. 

Εξωτερική επζνδυςη 

Η εξωτερικι επικάλυψθ των φυγοκεντρικά χυτϊν ςωλινων από ελατό χυτοςίδθρο κα περιλαμβάνει ζνα ςτρϊμα 

κράματοσ αλουμινίου και μεταλλικοφ ψευδαργφρου, εμπλουτιςμζνου με χαλκό, καλυμμζνο με μία τελικι επίςτρωςθ 

από βαφι ακρυλικισ ρθτίνθσ με βάςθ το νερό, χρϊματοσ μπλε για τα δίκτυα φδρευςθσ, πάχουσ τουλάχιςτον 80μm, 

όπωσ ορίηεται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ545/παράρτθμα D.2.2. 

Ρριν από τθν εφαρμογι του κράματοσ αλουμινίου και ψευδαργφρου, εμπλουτιςμζνου με χαλκό, θ επιφάνεια του 

ςωλινα κα είναι ςτεγνι και απαλλαγμζνθ από ςκουριά ι από ξζνθ φλθ όπωσ λάδι ι γράςο.  

Χαρακτηριςτικά επικάλυψησ 

Η επικάλυψθ του κράματοσ αλουμινίου-μεταλλικοφ ψευδαργφρου και προςκικθ χαλκοφ κα καλφπτει τθν εξωτερικι 

επιφάνεια του ςωλινα και διαμορφϊνει ζνα πυκνό ςυνεχζσ και ομοιόμορφο ςτρϊμα. Είναι απαλλαγμζνο από 

ατζλειεσ όπωσ εμφανι μπαλϊματα ι ζλλειψθ ςυνάφειασ.  

Η εφαρμογι του κράματοσ αλουμινίου-ψευδαργφρου και θ προςκικθ χαλκοφ κα πραγματοποιείτε με τθν μζκοδο 

του θλεκτρικοφ τόξου (Electric Arc) και όχι δια ψεκαςμοφ. 

Η μζςθ ποςότθτα μάηασ του κράματοσ αλουμινίου-ψευδαργφρου-χαλκοφ ανά μονάδα επιφάνειασ δεν κα είναι 

μικρότερθ από 400γρ/μ2. 

Η αναλογία του κράματοσ αλουμινίου-ψευδαργφρου κα είναι: 

- Αλουμίνιο 15% 

- Ψευδάργυροσ 85% 

Στρϊςη τελειϊματοσ 

Θα καλφπτει ομοιόμορφα όλθ τθν επιφάνεια του ςτρϊματοσ κράματοσ αλουμινίου μεταλλικοφ ψευδαργφρου και 

είναι απαλλαγμζνθ από ελαττϊματα όπωσ εμφανι μπαλϊματα ι ζλλειψθ ςυνάφειασ. 

Το μζςο πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ τελειϊματοσ, θ οποία κα είναι βαφι ακρυλικισ ρθτίνθσ με βάςθ το νερό, δεν κα είναι 

μικρότερο από 80μm. 

Είδθ ςυνδζςμων και διαςφνδεςθ 

Γενικά 

Το υλικο των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων κα είναι EPDM και κα είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΕΝ681-1. 

Εφκαμπτοι ςφνδεςμοι 

Οι ςωλινεσ με εφκαμπτουσ ςυνδζςμουσ κα είναι ςφμφωνα με τισ εξωτερικζσ διαμζτρουσ του ευκζωσ άκρου DE και 

τισ ανοχζσ τουσ. Αυτό προςφζρει τθ δυνατότθτα τθσ διαςφνδεςθσ μεταξφ των ςυνιςτωςϊν που είναι εξοπλιςμζνεσ με 

διαφορετικοφσ τφπουσ εφκαμπτων ςυνδζςμων.  

Οι ςφνδεςμοι είναι ςχεδιαςμζνοι ϊςτε να πλθροφν τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

α) να αντζχουν διαρκϊσ χωρίσ διαρροι ςτθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ πίεςθ λειτουργίασ (PMA) των αντίςτοιχων 

ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων ςφνδεςθσ ι τθ δικι τουσ PMA όπωσ δίνεται από τουσ καταλόγουσ του 

καταςκευαςτι, οποιαδιποτε εξ’ αυτϊν είναι θ μικρότερθ. Αυτό εφαρμόηεται κάτω από όλεσ τισ κανονικζσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ, περιλαμβανομζνων των προβλεπομζνων υπερπιζςεων λόγω πλιγματοσ και των κινιςεων 

των ςυνδζςμων (γωνιακζσ, ακτινικζσ, αξονικζσ). 

β) να είναι ςτεγανοί κάτω από εςωτερικι αρνθτικι πίεςθ, το οποίο μπορεί να ςυμβεί ςε ςυνκικεσ πλιγματοσ.  



γ) να αντζχουν χωρίσ ειςροι νεροφ εξωτερικι υδροςτατικι πίεςθ 2 bar, όταν προορίηονται για χριςθ ςε βάκοσ 

μεγαλφτερο από 5μ. κάτω από τθ ςτάκμθ του νεροφ (π.χ. ποταμόσ, λίμνθ, υδροφορζασ).  

Τα παραπάνω κα πιςτοποιοφνται από τρίτο ανεξάρτθτο φορζα. 

Υλικά ςε επαφή με πόςιμο νερό 

Οι ςωλινεσ από ζλατο χυτοςίδθρο και οι ςφνδεςμοί τουσ περιλαμβάνουν διάφορα υλικά που χρθςιμοποιοφνται υπό 

τισ ςυνκικεσ για τισ οποίεσ ςχεδιάςτθκαν, ςε διαρκι ι παροδικι επαφι με το νερό που προορίηεται για ανκρϊπινθ 

κατανάλωςθ, οι ςωλινεσ από ζλατο χυτοςίδθρο και οι ςφνδεςμοί τουσ δεν μεταβάλλουν τθν ποιότθτα του νεροφ και 

ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ των κανονιςμϊν EU και EFTA για τον τελικό χριςτθ και πιςτοποιοφνται από 

ανεξάρτθτο φορζα. 

Επικαλφψεισ εξαρτημάτων  

Πλα τα εξαρτιματα, τα παρελκόμενα και οι ςωλινεσ που δεν είναι φυγοκεντρικά χυτευμζνοι πρζπει να 

παραδίδονται εξωτερικά και εςωτερικά επικαλυμμζνοι με εποξειδικι επικάλυψθ ςφμφωνα με το EN 14901.  

Πλεσ οι φινιριςμζνεσ εςωτερικζσ επενδφςεισ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν παροφςα 

Σήμανςη ςωλήνων και εξαρτημάτων 

Πλοι οι ςωλινεσ και όλα τα εξαρτιματα πρζπει να ςθμαίνονται κατά τρόπο ευανάγνωςτο και ανεξίτθλο ςτον χρόνο 

και πρζπει να φζρουν τουλάχιςτον τισ παρακάτω πλθροφορίεσ: 

 τθν επωνυμία ι το ςιμα του καταςκευαςτι, 

 τον χρόνο καταςκευισ, 

 το χαρακτθριςμό ότι πρόκειται για ελατό χυτοςίδθρο, 

 το DN, 

 τθν κατάταξθ PN των φλαντηϊν για φλαντηωτά ςυςτατικά μζρθ, 

 τθν αναφορά ςτο παρόν Ευρωπαϊκό Ρρότυπο, δθλαδι ςτο EN 545, 

 τθν κλάςθ πίεςθσ των φυγοκεντρικά χυτευμζνων ςωλινων. 

Πιςτοποίηςη ςωλήνων και εξαρτημάτων 

Τόςο οι ςωλινεσ όςο και τα εξαρτιματα κα  ελζγχονται ςφμφωνα με τισ προαναφερκζν μεκόδουσ του ΕΝ545 και ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα ακόλουκα πιςτοποιθτικά παραγωγισ από τον καταςκευαςτι των ςωλινων 

και εξαρτθμάτων ελατοφ χυτοςιδιρου: 
 Ριςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 9001:2008 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ καταςκευισ ςωλινων και εξαρτθμάτων ςφμφωνα με το ΕΝ545 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ όλων των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν ςε ςωλινεσ και εξαρτιματα για τθν 

χριςθ ςε δίκτυα πόςιμου νεροφ 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ τθσ εςωτερικισ τςιμεντοκονίασ για πόςιμο νερό 

 Ριςτοποιθτικό αντοχισ τςιμεντοκονίασ 50Μpa ςφμφωνα με το ΕΝ545 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ τςιμεντοκονίασ με το πρότυπο ΕΝ197-1 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ του νεροφ τθσ τςιμεντοκονίασ με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 98/83/EC 

 Ριςτοποίθςθ CE του τφπου του τςιμζντου 

 Ριςτοποίθςθ του τφπου τθσ εξωτερικισ επζνδυςθσ των ςωλινων ςφμφωνα με το παράρτθμα D.2.2 του 

ΕΝ545 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων για πόςιμο νερό 

 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων ςφμφωνα με το ΕΝ681-1 

 Ριςτοποιθτικό αντοχισ ςε πιζςθ των ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων και ςυνδζςμων 



 Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ τθσ εποξειδικισ βαφισ για πόςιμο νερό ςφμφωνα με το ΕΝ14901 

 Ριςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για πόςιμο νερό τθσ ακρυλικισ βαφισ που καλφπτει τον ςωλινα εξωτερικά 

άλλα και ςτθν περιοχι ενϊςεωσ του, των υλικϊν επιςκευισ τθσ τςιμεντοκονίασ, των υλικϊν επιςκευισ τθσ 

βαφισ, των EPDM ελαςτικϊν ςτεγάνωςθσ κακϊσ και τθσ λιπαντικισ αλοιφισ.   

Πλα τα παραπάνω πιςτοποιθτικά κα ζχουν εκδοκεί από τρίτο διεκνι ανεξάρτθτο φορζα πιςτοποίθςθσ (BV, TUV,…) 

διαπιςτευμζνο κατά ΕΝ45011. 

 

3. ΜΕΘΟΔΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ 

3.1 ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΕΙ - ΑΠΟΘΘΚΕΤΘ 

Οι ςωλινεσ, προκειμζνου περί διαμζτρων ζωσ DN 400, παραδίδονται ςυνικωσ ςε δεςμίδεσ, ενϊ ςε μεγαλφτερεσ 

διαμζτρουσ μεμονωμζνοι. 

Στθν περίπτωςθ δεςμίδων απαγορεφεται θ ανάρτθςθ από τισ ταινίεσ πρόςδεςθσ τθσ δεςμίδασ. 

Γενικϊσ απαγορεφεται θ ανάρτθςθ με ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ λόγω του κινδφνου ολιςκιςεωσ αυτϊν κατά τθν 

ανάρτθςθ, με αποτζλεςμα τθν πρόκλθςθ φκορϊν ςτθν εξωτερικι προςτατευτικι ςτρϊςθ. 

Απαγορεφεται επίςθσ θ ανάρτθςθ περιςςοτζρων του ενόσ ςωλινων (όταν δεν είναι διαμορφωμζνοι ςε δεςμίδεσ από 

το εργοςτάςιο), εκτόσ εάν χρθςιμοποιείται παλζτα. 

Για τθν ανάρτθςθ κα χρθςιμοποιοφνται επίπεδοι ιμάντεσ επαρκοφσ αντοχισ (τουλάχιςτον 2 ton) ι άγκιςτρα 

πρόςδεςθσ άκρων. 

Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε ςτοιβαςία κατά ςτρϊςεισ με παρεμβολι ξφλινων υποκεμάτων, κατά τρόπο ϊςτε 

ςτθν πλευρά του κϊδωνα του ενόσ ςωλινα να αντιςτοιχεί το ευκφγραμμο άκρο του γειτονικοφ. 

 

 
 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κατά τθν αποκικευςι τουσ δεν κα ζρχονται απ’ ευκείασ ςε επαφι με το ζδαφοσ, 

αλλά κα παρεμβάλλονται πάντοτε υποκζματα (ςυνικωσ ξφλινα). 

Οι δακτφλιοι ςτεγάνωςθσ κα φυλάςςονται ςτθν εργοςταςιακι τουσ ςυςκευαςία μζχρι τθν χρθςιμοποίθςι τουσ ςε 

ςτεγαςμζνο χϊρο. 

Κατά τθν αποκικευςθ/ φφλαξθ των υλικϊν κα λαμβάνεται πρόνοια ϊςτε να μθν ειςχωροφν ρφποι ςτο εςωτερικό 

των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων. 

Το μζγιςτο φψοσ ςτοίβαςθσ (αρικμόσ επαλλιλων ςειρϊν ςωλινων) εξαρτάται από τθν κλάςθ του ςωλινα (Κ κ.λπ.) 

και τθν διάμετρό του. Γενικϊσ το φψοσ των ςτοιβϊν δεν κα υπερβαίνει τα 2,00 m, ςε κάκε δε περίπτωςθ κα 

εφαρμόηονται οι ςχετικζσ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Εφιςτάται θ προςοχι ςτθν αςφάλιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων ζναντι πλευρικισ ολίςκθςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ 

οι ακραίοι ςωλινεσ τθσ ςτοιβαςίασ κα αςφαλίηονται με παρεμβολι ξφλινων ςφθνϊν. 

3.2 ΚΟΠΘ ΩΛΘΝΩΝ 

Εάν απαιτείται θ χρθςιμοποίθςθ τμθμάτων ςωλινα μικουσ μικρότερου του τυποποιθμζνου θ κοπι κα γίνεται με 

διςκοπρίονο με κατάλλθλα κοπτικά για τον ελατό χυτοςίδθρο. Για τθν κοπι ςωλινων μεγάλων διαμζτρων απαιτείται 



ειδικι διαμόρφωςθ κοπτικισ διάταξθσ με ςτεφάνθ - οδθγό προκειμζνου να επιτευχκεί τομι κατά επίπεδο κάκετα 

προσ τον άξονα (απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχι ςφνδεςθ με τον κϊδωνα του επόμενου τμιματοσ). 

 

3.3 ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΩΛΘΝΩΝ ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ 

Η γωνία εκτροπισ μεταξφ των διαδοχικϊν ςωλινων τόςο οριηοντιογραφικά, όςο και υψομετρικά δεν κα υπερβαίνει 

τα όρια που ςυνιςτά ο καταςκευαςτισ (για τον κατά περίπτωςθ τφπο των ςυνδζςμων) και πάντωσ δεν κα είναι 

μεγαλφτερθ από: 

5ο για ςωλινεσ Φ100 – Φ150 

4ο για ςωλινεσ Φ200 – Φ300 

3ο για ςωλινεσ Φ350 – Φ600 

2ο για ςωλινεσ Φ750 – Φ800 

1 1/2ο για ςωλινεσ Φ900 – Φ1400 

Ρριν από τον καταβιβαςμό των ςωλινων ςτο όρυγμα κα ελζγχεται το υπόςτρωμα ζδραςθσ, το οποίο κα πρζπει να 

είναι ομαλό, απαλλαγμζνο από εξζχοντεσ αιχμθροφσ λίκουσ και ςτθν προβλεπόμενθ από τθν μελζτθ ςτάκμθ. 

Γενικϊσ οι ςωλινεσ κα εδράηονται ςε ςτρϊςθ άμμου πάχουσ 15 cm (εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτθν μελζτθ). Η 

εξαςφάλιςθ τθσ προβλεπόμενθσ από τθν μελζτθ ςτάκμθσ κα γίνεται με τθν τοποκζτθςθ δφο τουλάχιςτον ξφλινων 

υποκεμάτων ανά τεμάχιο ςωλινα, εγκιβωτιςμζνων πλευρικά με τθν άμμο ζδραςθσ, ϊςτε να μθν εξζχουν και 

δθμιουργοφν ςυνκικεσ ςθμειακισ ςτιριξθσ. 

Ο καταβιβαςμόσ των ςωλινων ςτο όρυγμα κα γίνεται με επίπεδουσ ιμάντεσ, ονομαςτικισ αντοχισ κατάλλθλθσ για το 

εκάςτοτε βάροσ των ςωλινων. Η χριςθ μεταλλικϊν αλυςίδων, καλωδίων και αγκίςτρων χωρίσ ελαςτικι 

προςτατευτικι επζνδυςθ απαγορεφεται. 

Κατά τον εγκιβωτιςμό του ςωλινα το υλικό επίχωςθσ κα κακοδθγείται και κάτω από το ςωλινα και κα 

ςυμπυκνϊνεται κατά ςτρϊςεισ εκατζρωκεν του ςωλινα εναλλάξ ϊςτε να εξαςφαλίηεται πλιρθσ πλευρικι ςτιριξθ 

του αγωγοφ. Η ςυμπφκνωςθ ςτθν ηϊνθ αυτι κα γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι με χριςθ τυπάδων, για τθν αποφυγι 

κακϊςεων ςτθν εξωτερικι προςτατευτικι επζνδυςθ. 

Οι εργαηόμενοι ςτα ζργα δεν επιτρζπεται να βαδίηουν πάνω ςτον ςωλινα εάν δεν φοροφν ελαςτικά υποδιματα.  

Τυχόν ηθμιζσ ςτθν προςτατευτικι επζνδυςθ κατά τθν διάρκεια τοποκζτθςθσ των ςωλινων κα αποκακίςτανται 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι ι /και τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ με δαπάνεσ του Αναδόχου.  

Κατά τθν διακοπι τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ των ςωλινων το ελεφκερο άκρο κα πωματίηεται για προςταςία του 

ςωλινα από τθν είςοδο ξζνων ςωμάτων. 

3.4 ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΑΧΙΑ – ΩΣΙΔΕ – ΤΝΔΕΕΙ 

Τα ειδικά τεμάχια αλλαγισ κατεφκυνςθσ ι διατομισ (γωνίεσ, ταυ, ςταυροί, ςυςτολζσ) κα ζχουν απολιξεισ τφπου 

κϊδωνα (μοφφα) και θ ςφνδεςθ αυτϊν κα γίνεται με παρεμβολι ελαςτικοφ δακτυλίου ςτεγάνωςθσ. 

Για τθν ςφνδεςθ βανϊν κ.λπ. ρυκμιςτικϊν ςυςκευϊν κα χρθςιμοποιοφνται ςτοιχεία με ωτίδεσ (φλαντηωτά άκρα).  

Τα πάςθσ φφςεωσ ειδικά τεμάχια κα είναι κατθγορίασ Κ11 - Κ12 κατά ΕΝ 545, εκτόσ εάν προβλζπεται διαφορετικά 

ςτθν Μελζτθ. 

Οι ωτίδεσ κα είναι διαμορφωμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 2531:1998-08 (όςον αφορά ςτθν διάταξθ των οπϊν 

κοχλίωςθσ) για ςυμβατότθτα με τισ ρυκμιςτικζσ ςυςκευζσ. 

Οι κοχλίεσ ςφνδεςθσ κα είναι από χάλυβα υψθλισ αντοχισ, γαλβανιςμζνοι ι επικαδμιωμζνοι. 

Οι ςυνδζςεισ των υπζργειων τμθμάτων του δικτφου (εάν υπάρχουν) κα είναι φλαντηωτζσ τυποποιθμζνεσ κατά ISO 

2531:1998-08 ι μζςω ςυςτιματοσ κοχλιωτϊν ταχυςυνδζςμων που προτείνει ο καταςκευαςτισ (πατζντα 

καταςκευαςτι). 

Για τθν εφαρμογι μθ τυποποιθμζνων κοχλιωτϊν ςυνδζςμων απαιτείται θ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

3.5 ΤΝΔΕΕΙ ΣΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΑΧΙΩΝ 



Οι ςυνδζςεισ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των ςωλινων είτε με ςφςτθμα μοφφασ - 

ελαςτικοφ δακτυλίου είτε με φλάντηεσ είτε με ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ. 

Ρριν από τθν προςζγγιςθ του ςωλινα ςτο όρυγμα κα επικεωρείται και κα κακαρίηεται θ εςωτερικι επιφάνεια του 

κοιλϊματοσ υποδοχισ (μοφφασ) και θ ευκφγραμμθ απόλθξθ του ιδθ τοποκετθκζντοσ ςωλινα. 

Ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ κα τοποκετείται διπλωμζνοσ εντόσ του κοιλϊματοσ υποδοχισ (μοφφασ) και κα 

προςαρμόηεται προςεκτικά ςτθν εγκοπι. 

Το βλιτρο (το άκρο του ςωλινα που ειςζρχεται εντόσ του κοιλϊματοσ υποδοχισ του επόμενου ςωλινα) φζρει 

λοξοτμθμζνα άκρα από το εργοςτάςιο. Εάν ο χρθςιμοποιοφμενοσ ςωλινασ προζκυψε από τομι κα διαμορφϊνεται 

με τρόχιςμα θ απαιτοφμενθ λοξότμθςθ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Για τθν διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατάλλθλα λιπαντικά, αδιάλυτα ςτο νερό, άοςμα 

και χθμικϊσ ςτακερά ςτθν περιοχι κερμοκραςιϊν λειτουργίασ του δικτφου. Εάν το δίκτυο προβλζπεται για τθν 

μεταφορά πόςιμου νεροφ τα λιπαντικά κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ποςιμότθτασ. 

Ο προσ ςφνδεςθ ςωλινασ (ι ειδικό τεμάχιο) κα ευκυγραμμίηεται και κα ειςπιζηεται μζχρι τθν γραμμι - οδθγό 

(εγχάρακτθ) με χριςθ ειδικϊν προσ τοφτο εξαρτθμάτων (βλ. ςχιμα) τφπου ναυτικοφ κλειδιοφ. 

Η προϊκθςθ μπορεί να γίνει και με τον κουβά εκςκαφζα, με παρεμβολι όμωσ τακαρίασ που κα εξαςφαλίηει τθν 

ςυμμετρικι κατανομι τθσ αςκοφμενθσ δφναμθσ ςτθν περίμετρο του ςωλινα. 

 
Εξοπλιζμός ζύνδεζης αγωγών 

 

Η ορκι επαφι του βλιτρου με τον ελαςτικό ςφνδεςμο κα ελζγχεται με τθν βοικεια λεπτοφ ελάςματοσ το οποίο κα 

ςυναντά τον ελαςτικό ςφνδεςμο ςτο ίδιο βάκοσ ςε όλεσ τισ κζςεισ τθσ περιμζτρου του ςωλινα.  

Εφιςτάται θ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ κανονικότθτασ τθσ διατομισ, ιδιαίτερα ςτουσ ςωλινεσ μεγάλων διαμζτρων. Οι 

ςωλινεσ αυτοί μπορεί για διάφορουσ λόγουσ να εμφανίςουν ελλειπτικότθτα (ovality). Για τθν επιτυχι ςφνδεςι τουσ 

απαιτείται θ χριςθ εςωτερικϊν γρφλλων (όταν μποροφν να αφαιρεκοφν) ι εξωτερικϊν κοχλιωτϊν διατάξεων 

τάνυςθσ. 

 
 



  

 

4. ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

4.1 ΔΟΚΙΜΑΙΕ – ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ 

Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 545 οι ςωλινεσ που φζρουν ςιμανςθ CE προζρχονται από παραγωγικι διαδικαςία που 

εφαρμόηει ςυνεχζσ ςφςτθμα ποιοτικϊν ελζγχων οπότε δεν απαιτείται θ εκτζλεςθ περαιτζρω δοκιμϊν παρά μόνον θ 

προςκόμιςθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. 

Οι ςωλινεσ και τα αντίςτοιχα ειδικά τεμάχια που πρόκειται να εγκαταςτακοφν κα προζρχονται από τθν ίδια 

βιομθχανία εκτόσ αν αποδεχκεί θ Υπθρεςία υλικά από περιςςότερουσ προμθκευτζσ. 

Στθν περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο γεννθκοφν αμφιβολίεσ ωσ προσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των υλικϊν, 

θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει να εκτελεςτοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου πρόςκετεσ ςποραδικζσ δοκιμζσ 

επί υλικϊν προςκομιηόμενων ςτο εργοτάξιο για τοποκζτθςθ, ςε εργαςτιριο πιςτοποιθμζνο κατά EN ISO/IEC 

17025:2005-08 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories -- Γενικζσ 

απαιτιςεισ για τθν επάρκεια των εργαςτθρίων δοκιμϊν και διακριβϊςεων) ι άλλο εργαςτιριο αντοχισ υλικϊν τθσ 

ζγκριςισ τθσ. 

Αν τα αποτελζςματα των ςποραδικϊν αυτϊν δοκιμϊν αποδειχκοφν μθ ικανοποιθτικά, μπορεί να ηθτθκεί επανάλθψθ 

τθσ λεπτομεροφσ διαδικαςίασ δοκιμϊν, ςε ζτοιμα υλικά, ςε αναγνωριςμζνο εργαςτιριο τθσ επιλογισ του Κυρίου του 

Ζργου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτοφ κα κρίνουν τελικά τθν καταλλθλότθτα των υλικϊν ι τθν ανάγκθ ολικισ ι 

μερικισ απόρριψισ τουσ.  

Η αποδοχι των υλικϊν ςτο εργοτάξιο δεν προδικάηει τθν τελικι παραλαβι τουσ ωσ εγκατεςτθμζνων, αφοφ αδζξιοι 

χειριςμοί από το προςωπικό του Αναδόχου κατά τθν μεταφορά, προςζγγιςθ, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ, δοκιμαςίεσ και 

επίχωςθ είναι δυνατό να οδθγιςουν ςε φκορζσ ι ηθμιζσ. 

4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΘΕΝΣΟ ΔΙΚΣΤΟΤ 

 Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ (κατά 

τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςε εμφανι ςθμεία πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ ι ςτα φρεάτια βανϊν).  

 Ζλεγχοσ ςυνδεςμολογίασ ςωλινων και προςταςίασ (εξωτερικισ και εςωτερικισ) ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων 

(κατά τθν φάςθ τθσ καταςκευισ ι/και επί ορατϊν τμθμάτων πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ). 

 Ζλεγχοσ αποκλίςεων ςυνδζςμων. Η διαπίςτωςθ αποκλίςεων μεγαλυτζρων των αποδεκτϊν ςυνεπάγεται τθν 

επανατοποκζτθςθ και επαναςφνδεςθ των ςωλινων (ζλεγχοι κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ). 

 Ζλεγχοσ Ρρακτικϊν τζλεςθσ δοκιμϊν πιζςεωσ.  

 Τμιματα ςωλθνϊςεων που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ, βλάβεσ ςτθν προςταςία των 

αγωγϊν, εμφανείσ κακοτεχνίεσ ενδεικτικζσ του ότι δεν τθρικθκε θ παροφςα Ρροδιαγραφι δεν κα γίνονται 

αποδεκτά και κα δίδεται εντολι αντικατάςταςισ τουσ με δαπάνεσ του αναδόχου. 

 



4.3 ΔΟΚΙΜΕ ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ Ε ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΤΔΡΑΤΛΙΚΘ ΠΙΕΘ 

Γενικά 

Η δοκιμι ςτεγανότθτασ κα γίνεται μετά από τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα, τθν καταςκευι 

των ςωμάτων αγκφρωςθσ, τθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων και ςυςκευϊν και τθν μερικι επαναπλιρωςθ του 

ορφγματοσ. 

Οι δοκιμζσ διακρίνονται ςε: 

 προδοκιμαςία (κατά τμιματα του δικτφου). 

 κφρια δοκιμι ςε πίεςθ (κατά τμιματα του δικτφου). 

 γενικι δοκιμι ολόκλθρου του δικτφου. 

Κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν το ανοιχτό τμιμα των ορυγμάτων κα παραμζνει ξθρό. Η οποιαδιποτε εμφάνιςθ 

υδάτων ςτο όρυγμα κα αντιμετωπίηεται με αντλιςεισ. 

Το μικοσ του τμιματοσ δοκιμισ κα είναι ενδεικτικϊσ από 500 μζχρι 1000 m ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. Τα άκρα των τμθμάτων του προσ δοκιμι δικτφου κα κλείνουν ερμθτικά με 

τοποκζτθςθ (προςωρινι) φλαντηωτϊν ταπϊν. 

Το προσ δοκιμι τμιμα κα πλθροφται με νερό προοδευτικά, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ εξαζρωςι του. 

Το αντλθτικό ςυγκρότθμα ειςπίεςθσ κα είναι εφοδιαςμζνο με ογκομετρικι διάταξθ (όργανο ι καταγραφικό) 

μετριςεων, ακριβείασ ± 1 lt, και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωςθσ 0,1 atm. Τα όργανα κα φζρουν 

πρόςφατο (το πολφ 6 μθνϊν) πιςτοποιθτικό βακμονόμθςθσ από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο. 

Για τθν εκτζλεςθ τθσ δοκιμαςίασ ο Ανάδοχοσ κα διακζςει εκπαιδευμζνο προςωπικό, που κα είναι ςε κζςθ να 

επζμβει ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. Δεν επιτρζπεται να εκτελείται καμία εργαςία ςτο ςκάμμα τθν ϊρα που το τμιμα 

βρίςκεται υπό δοκιμαςία. 

Ρροδοκιμαςία 

Αφοφ πλθρωκεί με νερό, το υπό δοκιμι τμιμα παραμζνει επί 24 περίπου ϊρεσ υπό ςτατικι πίεςθ. Αν διαπιςτωκεί 

απϊλεια νεροφ, κα αναηθτθκεί το ςθμείο/α διαρροισ, κα αποκαταςτακεί θ ηθμιά και κα επαναλθφκεί θ δοκιμι. 

Κυρίωσ δοκιμαςία πίεςθσ 

Η δοκιμι κα εφαρμόηεται μόνο ςτα δίκτυα υπό πίεςθ μετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν μετατοπίςεων ι διαρροϊν 

φδατοσ που εντοπίςκθκαν κατά τθν προδοκιμαςία και κα διαρκεί τουλάχιςτον 12 ϊρεσ. 

Η εφαρμοςτζα πίεςθ δοκιμισ κακορίηεται από τθν Μελζτθ ι ορίηεται ςε 150% τθσ ονομαςτικισ πίεςθσ (Ν) του 

υλικοφ. 

Κατά τθν ςταδιακι αφξθςθ τθσ πίεςθσ, κα λαμβάνεται πρόνοια για τθν αποφυγι δθμιουργίασ κυλάκων αζρα. 

Η κυρίωσ δοκιμι κεωρείται επιτυχισ αν δεν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ από 0,10 atm και δεν 

παρατθρθκοφν παραμορφϊςεισ του δικτφου. 

Εάν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ του ορίου αυτοφ κα ελζγχεται οπτικά θ ςωλινωςθ για τον εντοπιςμό 

ενδεχομζνων διαρροϊν. Εάν βρεκοφν διαρροζσ επιςκευάηονται και θ δοκιμαςία επαναλαμβάνεται από τθν αρχι. 

Εάν δεν εντοπιςκοφν διαρροζσ φδατοσ, παρά το ότι προςτίκενται ποςότθτεσ φδατοσ για τθν διατιρθςθ τθσ πίεςθσ, 

ςθμαίνει ότι ζχει εγκλωβιςκεί αζρασ ςτο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκζνωςι του και επανάλθψθ τθσ δοκιμισ. 

Γενικι δοκιμαςία  

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ δοκιμαςίασ ανά τμιμα του δικτφου κα επαναπλθρϊνεται το όρυγμα ςε ολόκλθρο 

το μικοσ των δοκιμαςκζντων τμθμάτων, χωρίσ όμωσ να πλθρωκοφν οι κζςεισ ςυνδζςεωσ μεταξφ των τμθμάτων 

αυτϊν. 

Κατά τθν φάςθ τθσ επίχωςθσ θ πίεςθ ςτο δίκτυο κα διατθρείται ςε επίπεδα μικρότερα τθσ ονομαςτικισ προσ 

διαπίςτωςθ τυχόν φκορϊν ςτουσ ςωλινεσ (πτϊςθ πίεςθσ κα φαίνεται από τα μανόμετρα). Αφοφ ολοκλθρωκεί θ 



επαναπλιρωςθ των ορυγμάτων κατά τμιμα, οι ςωλθνϊςεισ κα υποςτοφν τθν τελικι δοκιμαςία με πίεςθ ίςθ προσ 

150% τθσ ονομαςτικισ. 

Η διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ αυτισ κα είναι τόςθ, ϊςτε να επιτρζπει τον οπτικό ζλεγχο των ςυνδζςεων μεταξφ των 

χωριςτά δοκιμαςκζντων τμθμάτων κατά τθν κυρίωσ δοκιμι πιζςεωσ. 

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι και τθσ δοκιμαςίασ αυτισ πλθροφνται και τα αφεκζντα μεταξφ των τμθμάτων κενά 

(ολοκλιρωςθ επίχωςθσ δικτφου). 

Ρρωτόκολλο δοκιμαςιϊν  

Τα ςτοιχεία και αποτελζςματα των δοκιμαςιϊν κα καταχωροφνται ςε πρακτικό που κα υπογράφεται από τον 

εκπρόςωπο τθσ Επίβλεψθσ και τον Ανάδοχο. 

4.4 ΠΛΤΘ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΙΡΩΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ 

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ γενικισ υδραυλικισ δοκιμισ κα ακολουκεί θ πλφςθ του δικτφου για να κακαρίςουν 

οι ςωλινεσ από ξζνα και κυρίωσ λεπτόκοκκα υλικά. 

Το νερό πλφςθσ κα είναι πόςιμο και κα διοχετεφεται ςτισ ςωλθνϊςεισ από το ζργο κεφαλισ του δικτφου. Η εκκζνωςθ 

του δικτφου κα γίνεται από τουσ εκκενωτζσ. Οι πλφςεισ κα ςυνεχίηονται μζχρισ ότου τα λαμβανόμενα δείγματα 

νεροφ είναι απολφτωσ διαυγι και χωρίσ κόκκουσ άμμου ι άλλα αιωροφμενα ςυςτατικά.  

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ πλφςθ, το δίκτυο κα αποςτειρϊνεται με τθν προςκικθ ςτο νερό πλιρωςθσ κατάλλθλων 

απολυμαντϊν ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν Μελζτθ (π.χ. χλϊριο). Το διάλυμα χθμικϊν προςκζτων κα ειςαχκεί 

ςτο ςφςτθμα διανομισ και κα παραμείνει επί 3ωρο τουλάχιςτον ςτο δίκτυο, του οποίου όλεσ οι δικλείδεσ κα είναι 

κλειςτζσ. Θα ακολουκιςει ζκπλυςθ των ςωλινων με διοχζτευςθ νεροφ από τθν πθγι υδροδότθςθσ. 

Μετά τθν απόπλυςθ τθσ εγκατάςταςθσ με κακαρό νερό κα λθφκοφν δείγματα νεροφ από διαφορετικά ςθμεία και 

από ςθμεία εκτόσ τθσ νζασ εγκατάςταςθσ κοντά ςτο ςθμείο τροφοδοςίασ τθσ. Το ποςοςτό ελεφκερου χλωρίου των 

δειγμάτων που προζρχονται από κζςεισ τθσ νζασ εγκατάςταςθσ δεν κα υπερβαίνει το αντίςτοιχο ποςοςτό ελεφκερου 

χλωρίου του νεροφ πόλθσ. Σε περίπτωςθ που ο όροσ αυτόσ δεν πλθροφται, κα γίνει νζα ζκπλυςθ όλθσ τθσ 

εγκατάςταςθσ και νζα δειγματολθψία, ζωσ ότου επιτευχκεί θ παραπάνω απαίτθςθ. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΤΓΙΕΙΝΘ - ΑΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Κατά τθν μεταφορά, απόκεςθ και διακίνθςθ των ςωλινων: 

 Εκφόρτωςθ υλικϊν μζςω γερανοφόρου οχιματοσ. 

 Διακίνθςθ επιμικων αντικειμζνων υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου. 

 Χειριςμόσ αιχμθρϊν αντικειμζνων (επιφάνειεσ τομισ ςωλινων, κίνδυνοσ τραυματιςμοφ). 

 Χειριςμόσ - εφαρμογι απολυμαντϊν (τοξικοί ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ). 

Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από εξουςιοδοτθμζνα άτομα. Το εργατοτεχνικό 

προςωπικό που κα απαςχολθκεί κα διακζτει εμπειρία ςε εργαςίεσ καταςκευισ υδραυλικϊν δικτφων 

(αποδεικνυόμενθ με βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν). 

 

5.2 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

Συμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν 

Εργοταξίων” και τθν Ελλθνικι Νομοκεςία επί κεμάτων Υγιεινισ και Αςφάλειασ (Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 159/99 κ.λπ.) 

 Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ΡΕΤΕΡ κα διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτισ υδραυλικζσ/ 

ςωλθνουργικζσ εργαςίεσ. 

 Υποχρεωτικι χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και κατ’ ελάχιςτον:  

 

Ρροςτατευτικι 

ενδυμαςία  

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: 

Puncture resistance - Ρροςτατευτικι ενδυμαςία. Μθχανικζσ ιδιότθτεσ. Δοκιμι 



αντοχισ ςε διάτρθςθ. 

Ρροςταςία χεριϊν 

και βραχιόνων  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια προςταςίασ 

ζναντι μθχανικϊν κινδφνων. 

Ρροςταςία κεφαλιοφ  EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- Κράνθ προςταςίασ. 

Ρροςταςία ποδιϊν  EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional 

Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδιματα αςφαλείασ για 

επαγγελματικι χριςθ (αντικαταςτάκθκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Ρροςταςία 

οφκαλμϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial 

use against mechanical hazards and/or heat -- Μζςα προςταςίασ 

ματιϊν και προςϊπου τφπου μεταλλικοφ πλζγματοσ για βιομθχανικι και μθ 

βιομθχανικι χριςθ ζναντι μθχανικϊν κινδφνων ι και κερμότθτασ 

 

6. ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ ΕΡΓΑΙΑ  

6.1 ΩΛΘΝΕ ΑΠΟ ΕΛΑΣΟ ΧΤΣΟΙΔΘΡΟ  

Η επιμζτρθςθ κα γίνεται με βάςθ το αξονικό μικοσ ςε μζτρα (m) των ςωλθνϊςεων που εγκαταςτάκθκαν ανά 

ονομαςτικι διάμετρο. 

 Στο μικοσ των επιμετροφμενων ςωλινων δεν προςμετρϊνται τα ειδικά τεμάχια.  

 Δεν γίνεται διάκριςθ μεταξφ ςωλινων με κϊδωνα και φλαντηωτϊν ςωλινων. 

Ειδικά τεμάχια  

Τα ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοςίδθρο επιμετρϊνται ςε βάροs (kg), ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτουσ 

καταλόγουσ του εγκεκριμζνου προμθκευτι. Δεν γίνονται αποδεκτά τα αποτελζςματα ηφγιςθσ μεγαλφτερα των τιμϊν 

βάρουσ που αναγράφονται ςτουσ καταλόγουσ των προμθκευτϊν. 

Σϊματα αγκφρωςθσ 

Οι εργαςίεσ καταςκευισ των ςωμάτων αγκφρωςθs επιμετρϊνται ανεξαρτιτωσ ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ καταςκευισ 

αυτϊν (εκςκαφζσ, ςκυροδζματα κ.λπ.) και πλθρϊνονται βάςει των ςχετικϊν άρκων Τιμολογίου. Δεν λαμβάνονται 

υπόψθ διαςτάςεισ μεγαλφτερεσ των κεωρθτικϊν. 

6.2  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕ ΔΑΠΑΝΕ 

Στισ ωσ άνω τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 Η προμικεια, μεταφορά, αποκικευςθ και φφλαξθ επί τόπου του ζργου των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων 

κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ. Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν εργοςταςιακζσ 

εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επενδφςεισ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παροφςα τεχνικι προδιαγραφι.  

 Η δαπάνθ του απαιτοφμενου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν. 

 Η φκορά των υλικϊν και τα υλικά και θ εργαςία αποκατάςταςθσ των προςτατευτικϊν ςτρϊςεων ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

 Η πραγματοποίθςθ των υδραυλικϊν δοκιμϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ αποκατάςταςθ τυχόν 

διαρροϊν που κα εντοπιςκοφν κατά τθν διεξαγωγι τουσ. 

 Οι δαπάνεσ προςκζτων ποιοτικϊν ελζγχων επί των προςκομιηομζνων προσ τοποκζτθςθ υλικϊν (ςωλινων και 

ειδικϊν τεμαχίων). 

  



 Σ.Π. 3: ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΚΕΤΕ 

1. Πεδίο Εφαρμογήσ - Οριςμοί 

Ρεριλαμβάνονται τα εξαρτιματα και οι ςυςκευζσ του δικτφου φδρευςθσ. 

1.1 Τλικά 

1.1.1 Βαλβίδεσ εξαεριςμοφ (αεροεξαγωγοί).  

Οι βαλβίδεσ εξαεριςμοφ κα είναι «μονισ» ι «διπλισ ενεργείασ», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα κομβολόγια τθσ 

μελζτθσ,  και κα   επιτρζπουν τθν αςφαλι απομάκρυνςθ αζρα που απελευκερϊνεται από το νερό όταν μειϊνεται θ 

πίεςθ, ενϊ ςυγχρόνωσ πρζπει να είναι ικανζσ να απομακρφνουν τον αζρα που ςυγκεντρϊνεται κατά τθν πλιρωςθ 

του δικτφου και να επιτρζπουν τθν είςοδο επαρκϊν ποςοτιτων αζρα κατά τθν εκκζνωςθ των ςωλθνϊςεων, ϊςτε να 

αποφευχκοφν υποπιζςεισ ςτα δίκτυα. 

Η βαλβίδα διπλισ ενεργείασ κα εκτελεί δφο λειτουργίεσ, αυτόματθ και κινθτικι, με τθν βοικεια ενόσ ι δφο 

πλωτιρων, καταςκευαςμζνων από μονόχυτο κερμοπλαςτικό υλικό υψθλισ αντοχισ. 

Οι βαλβίδεσ εξαεριςμοφ κα είναι κατάλλθλεσ για πόςιμο νερό και ονομαςτικισ πίεςθσ 10, 16 ι 25 bar, ανάλογα με 

τισ απαιτιςεισ λειτουργίασ του δικτφου ςτθ κζςθ που πρόκειται να τοποκετθκοφν. 

Οι βαλβίδεσ κα μποροφν να λειτουργοφν χωρίσ βίαιο κλείςιμο του πλωτιρα, ςε διαφορζσ πίεςθσ μζχρι και Δ=0,8 m 

ςτο ςτόμιο. 

Οι βαλβίδεσ κα είναι τζτοιασ καταςκευισ ϊςτε να αποκλείονται βλάβεσ από ςκοφριαςμα κινθτϊν μερϊν και οδθγϊν 

και να εξαςφαλίηουν πλιρθ ςτεγανότθτα εφόςον δεν είναι ανοικτζσ για απομάκρυνςθ αζρα.  

Γενικζσ Απαιτιςεισ 

Το ςϊμα των αερεξαγωγϊν κα είναι καταςκευαςμζνο από ελατό χυτοςίδθρο (DUCTILE IRON) ποιότθτασ GS400-15 

(GGG40) και μετά τθν χφτευςθ κα πρζπει να παρουςιάηει λεία επιφάνεια χωρίσ λζπια, εξογκϊματα, κοιλότθτεσ και 

οποιαδιποτε άλλα ελαττϊματα ι αςτοχίεσ χυτθρίου. Απαγορεφεται θ πλιρωςθ των παραπάνω κοιλοτιτων με ξζνθ 

φλθ. 

Τo ςϊμα των αερεξαγωγϊν κα ζχει κακαριςτεί με αμμοβολι και κατόπιν κα ζχει βαφτεί εξωτερικϊσ με 2 ςτρϊςεισ 

αντιδιαβρωτικοφ χρϊματοσ υψθλισ αντοχισ, εποξειδικι βαφι, πάχουσ όλων των ςτρϊςεων τουλάχιςτον 150 μm RAL 

5005. Εςωτερικϊσ το ςυνολικό πάχοσ τθσ βαφισ κα είναι τουλάχιςτον 150μm RAL 5005. 

Ο πλωτιρασ, ο οδθγόσ του πλωτιρα και θ κζςθ του δακτυλίου ςτεγάνωςθσ κα είναι καταςκευαςμζνα από ABS. Ο 

δακτφλιοσ ςτεγάνωςθσ κα είναι από ελαςτομερζσ EPDM 55. Οι κοχλίεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο 

χάλυβα Α2. Η φλάντηα των αερεξαγωγϊν κα είναι καταςκευαςμζνθ και τρυπθμζνθ κατά ISO 7005 PN 10/16/25 ι DIN 

2501 

Ρροδιαγραφζσ Δοκιμϊν πίεςθσ: ISO 5208 

 Σϊματοσ : 1,5 x PN 

 Φλαντηϊν: 1,1 x PN 

Μεταξφ του αερεξαγωγοφ και του αγωγοφ κα παρεμβάλλεται δικλείδα ελαςτικισ ζμφραξθσ για να είναι δυνατι θ 

απομόνωςθ αλλά και θ ειςαγωγι και εξαγωγι του αερεξαγωγοφ από το δίκτυο για ςυντιρθςθ και τυχϊν επιςκευζσ.  

Η ςυντιρθςι τθσ κα επιτυγχάνεται  χωρίσ μετακίνθςθ από το φρεάτιο. 

Οι βαλβίδεσ εξαεριςμοφ μζχρι Φ60 κα είναι καταςκευαςμζνεσ από μεταλλικό ςϊμα (ςυνδυαςμόσ ορειχάλκινων 

ι/και χυτοςιδθρϊν μερϊν), ςυμπαγοφσ, ελαφράσ και ανκεκτικισ καταςκευισ, με βάςθ βόλτασ κατά BSP και κα 

διακζτει δικλείδα απομόνωςθσ ςφαιρικοφ τφπου ανεξάρτθτθ ι ενςωματωμζνθ. 

Ο καταςκευαςτισ των βαλβίδων πρζπει να διακζτει πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα ποιότθτασ κατά ISO 9001. 



1.1.2 Σεμάχια εξάρμωςησ.  

Τα τεμάχια εξάρμωςθσ είναι υδραυλικά εξαρτιματα μζςω των οποίων κακίςταται δυνατι θ απομάκρυνςθ και 

επανατοποκζτθςθ διαφόρων ςτοιχείων τθσ ςωλθνϊςεωσ (δικλείδων, βαλβίδων αντεπιςτροφισ, μετρθτϊν ροισ, 

κτλ.), χωρίσ να κιγεί ο ςωλινασ ι να καταςτραφοφν τα παρεμβφςματα. 

Τα τεμάχια εξάρμωςθσ κα είναι ονομαςτικισ πίεςθσ ίςθσ με τα εξαρτιματα ι ειδικά τεμάχια που ςυνδζουν. 

Τα τεμάχια αποςυναρμολόγθςθσ κα είναι φλαντηωτά καταςκευαςμζνα από χάλυβα St 37 κατά DIN 17100 και κα 

αποτελοφνται από το εςωτερικό τμιμα (ςωλινασ+φλάντηα), εξωτερικό τμιμα (ςωλινασ+φλάντηα), ενδιάμεςθ 

περαςτι φλάντηα ςφςφιξθσ, ελαςτικά παρεμβφςματα από PERBUNAN ι άλλο καλφτερο υλικό κατάλλθλο για πόςιμο 

νερό, τα περαςτά μπουλόνια και τα αντίςτοιχα περικόχλια. Πλα τα υλικά αφοφ υποςτοφν πρϊτα κακαριςμό με οξζα 

ι αμμοβολι κα ζχουν γαλβανιςτεί εν κερμϊ με πάχοσ γαλβανίςματοσ κατ’ ελάχιςτο 120 μικρά. Η ανοχι που κα  

μποροφν να αναλάβουν τα τεμάχια εξάρμωςθσ κα είναι κατ’ ελάχιςτον ± 22 mm (ςυνολικι μετακίνθςθ 44 mm). Η 

εςωτερικι διάμετροσ του εςωτερικοφ τμιματοσ κα είναι περίπου ίςθ με τθν ονομαςτικι διάμετρο.  

Τα μπουλόνια και τα περικόχλια των τεμαχίων εξαρμϊςεωσ κα είναι θλεκτρολυτικά γαλβανιςμζνα με πάχοσ 

γαλβανίςματοσ τουλάχιςτον 120 μικρά. Οι φλάντηεσ κα είναι κατά DIN 2501  ι ISO 7005 αντίςτοιχθσ πίεςθσ. 

Το μικοσ των μπουλονιϊν κα είναι διαφορετικό για τισ βάννεσ τφπου ςάντουιτσ και διαφορετικό για τισ βάννεσ 

φλαντηωτοφ τφπου. Για τισ βάννεσ τφπου ςάντουιτσ το μικοσ κα είναι τζτοιο ϊςτε να καλφπτει κατ’ ελάχιςτο το 

μικοσ του το τεμάχιο εξαρμϊςεωσ ςτθν πλιρωσ ανοικτι κζςθ, το μικοσ τθσ βάννασ, το πάχοσ των δφο κόντρα 

φλαντηϊν, το πάχοσ των εξωτερικϊν ροδελϊν, περικοχλίων και επιπλζον μικοσ για τθν προςκικθ ενόσ ακόμα 

περικοχλίου εξωτερικά από τθν κάκε πλευρά. 

Για τισ βάννεσ φλαντηωτοφ τφπου το μικοσ κα είναι τζτοιο ϊςτε να καλφπτει το μικοσ του τεμαχίου εξαρμϊςεωσ 

ςτθν πλιρωσ ανοικτι κζςθ, το πάχοσ των δφο φλαντηϊν (ςωλινα - ςϊματοσ βάννασ) το πάχοσ των εξωτερικϊν 

ροδελϊν περικοχλίων και επιπλζον μικοσ για τθν προςκικθ ενόσ ακόμα περικοχλίου από κάκε πλευρά.  

Κάκε μπουλόνι κα φζρει τα αντίςτοιχα περικόχλια (τζςςερα για τθν ςφνδεςθ των κόντρα φλαντηϊν και ζνα για τθν 

ςφςφιξθ του ελαςτικοφ) και δφο ροδζλεσ. 

1.1.3 Χυτοςιδηρα ειδικα τεμαχια 

1.2 Εκτζλεςη Εργαςιϊν 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταγράψει το ςφνολο των απαιτοφμενων εξαρτθμάτων και ςυςκευϊν και να 

υποβάλλει ζγκαιρα λεπτομερι και αναλυτικό κατάλογο ςτθν Υπθρεςία προκειμζνου ο Εργοδότθσ να προβεί ςτθν 

προμικεια των εξαρτθμάτων και ςυςκευϊν με βάςθ τα λεπτομερι καταςκευαςτικά ςχζδια που κα ςυντάξει ο 

Ανάδοχοσ. 

Η μεταφορά και προςζγγιςθ ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ κα γίνει με κατάλλθλα μεταφορικά μζςα και θ ςφνδεςι τουσ κα 

γίνει με ελαςτικά παρεμβφςματα πάχουσ 2,5 – 3 mm. και γαλβανιςμζνουσ κοχλίεσ και περικόχλια. 

Η τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ κα γίνει όπωσ απαιτείται από τουσ κανόνεσ τθσ Τεχνικισ και τισ οδθγίεσ του προμθκευτι.  

1.3 Περιλαμβανόμενεσ δαπάνεσ  

Ρεριλαμβάνονται θ αξία των ςυςκευϊν ι/και εξαρτθμάτων και όλεσ οι δαπάνεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα 

ανωτζρω και κατά τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ και ςχζδια τθσ μελζτθσ ι/και εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, οι δαπάνεσ για : 

 τθν προμικεια των ςυςκευϊν – εξαρτθμάτων και ειδικϊν τεμαχίων 

 τθ μεταφορά επί τόπου των ςυςκευϊν ι/και εξαρτθμάτων και ειδικϊν τεμαχίων 

 τθν προμικεια επί τόπου των ζργων όλων των μικροχλικϊν που απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ  

 τισ φορτοεκφορτϊςεισ και χαμζνουσ χρόνουσ  

 τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςι τουσ 



 τθ χριςθ κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ 

 τισ κάκε είδουσ δοκιμζσ και ελζγχουσ 

1.4 Επιμζτρηςη και πληρωμή 

1.4.1 υςκευζσ και εξαρτήματα άλλα πλην χυτοςιδηρϊν ειδικϊν τεμαχίων 

Οι εργαςίεσ των ςυςκευϊν κα επιμετρϊνται ςε τεμάχια (τεμ) πλιρωσ περαιωμζνων, ανά είδοσ ςυςκευισ (δικλείδεσ, 

ςφνδεςμοι αποςυναρμολόγθςθσ, βαλβίδεσ αερεοξαγωγοφ), ανά διάμετρο και ανά κατθγορία ονομαςτικισ πίεςθσ 

λειτουργίασ που εμφανίηεται ςτο Τιμολόγιο.  

Η (οι) ποςότθτα (εσ) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτι (εσ) επιμετρικθκε (αν) ςφμφωνα με 

τα ανωτζρω και εγκρίκθκε (αν) από τθν Υπθρεςία, κα πλθρϊνεται (ονται) για τα διάφορα είδθ, διαμζτρουσ και 

κατθγορίεσ πίεςθσ.  

1.4.2 Χυτοςιδηρά ειδικά τεμάχια 

Τα χυτοςιδθρά ειδικά τεμάχια, κα επιμετροφνται ςε βάροσ εφόςον οι διαςτάςεισ τουσ δεν κα είναι μεγαλφτερεσ από 

τισ εγκεκριμζνεσ και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο ηυγίςεωσ. Αν οι διαςτάςεισ των ειδικϊν τεμαχίων είναι 

μεγαλφτερεσ από εκείνεσ που αναγράφονται ςτα ςχζδια ι τα άλλα τεφχθ τθσ μελζτθσ, τότε αυτά είτε απορρίπτονται 

από τον Επιβλζποντα, είτε γίνονται δεκτά με τον όρο να πλθρωκοφν μόνο με το βάροσ που αντιςτοιχεί ςτισ κανονικζσ 

και εγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ των τεμαχίων. 

Η πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον αρικμό των χιλιογράμμων που επιμετρικθκαν όπωσ προβλζπονται παραπάνω, με 

τθν ςυμβατικι τιμι μονάδασ που προβλζπεται ςτο Τιμολόγιο και κα αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν προμικεια 

των χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων το εςωτερικό επίχριςμα με εποξειδικι ρθτίνθ και τθν μεταφορά τουσ από το 

εργοςτάςιο μζχρι τθ κζςθ τοποκζτθςθσ και για τθν παροχι των μθχανθμάτων και μεταφορικϊν μζςων, 

εγκαταςτάςεων, εφοδίων, υλικϊν και εργαςίασ και δοκιμισ ςτεγανότθτασ, που απαιτοφνται για τθν πλιρθ και 

ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου περιλαμβάνει τθν προςζγγιςθ, κατζβαςμα και τοποκζτθςθ των χυτοςιδθρϊν ειδικϊν 

τεμαχίων κακϊσ και τθν ςφνδεςθ τουσ (με μια ι περιςςότερεσ ςυνδζςεισ, με ι χωρίσ ωτίδεσ) 

 

 

Σ.Π. 4: ΕΠΑΛΕΙΨΘ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ 

1. Πεδίο Εφαρμογήσ  

Η παροφςα προδιαγραφι αφορά ςτισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα υλικά και τον τρόπο εφαρμογισ των ςτεγανωτικϊν 

επαλείψεωσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. 

2. Συποποιητικζσ παραπομπζσ 

Η παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν προβλζψεισ άλλων δθμοςιεφςεων, χρονολογθμζνων ι 

μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία του κειμζνου και κατάλογοσ των δθμοςιεφςεων 

αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ, τυχόν 

μεταγενζςτερεσ/τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν 

ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνεσ δθμοςιεφςεισ 

ιςχφει θ τελευταία ζκδοςι τουσ. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 863  Ρροςτατευτικι ενδυμαςία. Μθχανικζσ ιδιότθτεσ. Δοκιμι αντοχισ ςε διάτρθςθ. - Protective 

clothing - Mechanical properties – Test method: Puncture resistance 

ΕΛΟΤ ΕΝ 397 Α/1 Κράνθ προςταςίασ. - Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000)  

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20345 Υποδιματα αςφαλείασ για επαγγελματικι χριςθ - Safety Footwear for Professional Use  

ΕΛΟΤ ΕΝ 388 Γάντια προςταςίασ ζναντι μθχανικϊν κινδφνων. - Protective gloves against mechanical risks 



ΕΛΟΤ ΕΝ 354 Ε2 Μζςα ατομικισ προςταςίασ ζναντι πτϊςεων από φψοσ - Αναδζτεσ – Personal protective 

equipment against falls from a height – Lanyards – 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ Quality Management Systems -  equirements 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 E2 Γενικζσ απαιτιςεισ για τθν ικανότθτα των εργαςτθρίων δοκιμϊν και διακριβϊςεων 

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1062.03 Χρϊματα και βερνίκια - Υλικά και ςυςτιματα επιςτρϊςεωσ για εξωτερικοφσ τοίχουσ και εμφανζσ 

ςκυρόδεμα - Μζροσ 3: Ρροςδιοριςμόσ και ταξινόμθςθ τθσ ταχφτθτασ μεταφοράσ νεροφ 

(διαπερατότθτα). Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior 

masonry and concrete - Part 3: Determination and classification of liquid-water transmission rate 

(permeability). 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1062.01 Χρϊματα και βερνίκια - Υλικά και ςυςτιματα επιςτρϊςεωσ για  εξωτερικι τοιχοποιία και 

ςκυρόδεμα - Μζροσ 1: Ταξινόμθςθ. Paintsand varnishes - Coating materials and coating systems 

for exterior masonry and concrete - Part 1: Classification. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14266 Ραράγωγα πυρόλυςθσ λικάνκρακα – Συνδετικά και ςυναφι προϊόντα με βάςθ τθν ςτερει πίςςα 

και λικανκρακόπιςςα – πίςςα επικάλυψθσ – Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι βαφισ. Derivatives 

from coal pyrolysis – coal tar and pitch based binders and related products: coating tar – 

characteristics and test methods. 

4. Απαιτήςεισ ενςωματοφμενων υλικϊν 

Τα ενςωματοφμενα υλικά ςε όλα τα ςτάδια κα διαχειρίηονται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ EN 

ISO 9001 Ε3. 

Τα υλικά ςτεγανοποιθτικϊν επαλείψεων διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

1. Αςφαλτομαςτίχεσ ανκρακόπιςςασ ενόσ ςυςτατικοφ (coal for mastics). Θα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των 

Ρροδιαγραφϊν ΕΛΟΤ EN 1062.03, ΕΛΟΤ ΕΝ 14266 και κα είναι ςφμφωνο με τισ προβλζψεισ του MIL-C-18480  

2. Εποξειδικά υλικά με ανκρακόπιςςα, δφο ςυςτατικϊν (coal for epoxy). Θα ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ 

Ρροδιαγραφισ ΕΛΟΤ EN 1062.01 και κα είναι ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των AWWA C210-2003, ASTM D4060.01 

και ASTM D4541.02 Τα υλικά αυτά δεν απαιτοφν προεπάλειψθ με αςτάρι (self/priming). Τα αςφαλτικισ βάςεωσ 

(κοινά ι εποξειδικά υλικά κατά κανόνα δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ ποςιμότθτασ (potability: καταλλθλότθτα για 

επαφι με πόςιμο νερό). 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία προσ ζγκριςθ φάκελο με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά υλικοφ 

που προτίκεται να εφαρμόςει, που κα περιλαμβάνει τισ οδθγίεσ προετοιμαςίασ, ανάμιξθσ και εφαρμογισ του 

καταςκευαςτι, τθν ςυνιςτϊμενθ κερμοκραςία εφαρμογισ, τισ απαιτιςεισ αποκικευςθσ, τθν χθμικι επικινδυνότθτα 

και τα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ κατά τθν εφαρμογι. Θα αναφζρεται επίςθσ το ποςοςτό πτθτικϊν (VOC) και οι 

τυχόν ειδικζσ απαιτιςεισ προετοιμαςίασ τθσ επιφάνειασ του ςκυροδζματοσ. Στο φάκελο κα επιςυνάπτονται 

αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν εργαςτθριακϊν ελζγχων από αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, ςτα οποία κα αναφζρονται τα 

πρότυπα βάςει των οποίων εκτελζςκθκαν οι δοκιμζσ. Τα υλικά που τελικά κα προςκομίηονται ςτο προσ εφαρμογι κα 

είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Πλα τα εργαςτιρια κα είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το 

Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 Ε2 

Καταςκευή εργαςιϊν επάλειψησ 

Ο Ανάδοχοσ πριν από τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν κα ενθμερϊνει εγκαίρωσ τθ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία, ϊςτε να τθσ παρζχεται θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ επικεωριςεων. 

Οι εργαςίεσ, ςε κάκε περίπτωςθ κα εκτελοφνται μετά τθν παρζλευςθ τουλάχιςτον 28 θμερϊν από τθν ςκυροδζτθςθ. 

Οι επιφάνειεσ κα είναι κακαρζσ και ςτεγνζσ. 

Πταν εφαρμόηονται υλικά που δεν απαιτοφν αςτάρωμα (self priming) οι επιφάνειεσ κα κακαρίηονται υποχρεωτικά με 

πεπιεςμζνο αζρα ι ςκλθρι βοφρτςα. Τυχόν φωλιζσ ςτο ςκυρόδεμα κα ςτοκάρονται με πυκνόρρευςτθ αςφαλτικι 

μαςτίχθ. 



Τα υλικά (ενόσ ι δφο ςυςτατικϊν) κα ομογενοποιοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Η εφαρμογι 

των υλικϊν κα γίνεται ςε μία ι δφο ςτρϊςεισ. Συνιςτάται θ χριςθ ψεκαςτιρων και κατ' εξαίρεςθ εφαρμογι με 

μεςαίασ ςκλθρότθτασ βοφρτςα ι ρολό χαμθλοφ πζλουσ ςε δυςχεροφσ προςπζλαςθσ κζςεισ. 

Πταν χρθςιμοποιείται βοφρτςα ι ρολό κα αποφεφγονται τα πολλά περάςματα θ αραίωςθ των υλικϊν (για τθν 

αφξθςθ) του εργαςίμου κα γίνεται μόνον με τθν προςκικθ των υλικϊν που ςυςτινει ο προμθκευτισ και μζχρι του 

επιτρεπομζνου ποςοςτοφ ανάμιξθσ (κατά τον καταςκευαςτι. 

Επιςθμαίνεται ότι τα ςτεγανωτικά υλικά αςφαλτικισ βάςθσ δεν επιδζχονται επίςτρωςθ με άλλα υλικά. 

Η εφαρμογι των υλικϊν κα γίνεται υπό κερμοκραςία περιβάλλοντοσ μεταξφ 10° C και 30° C και ςχετικι υγραςία ζωσ 

80%. 

Επιςθμάνεται ότι θ εφαρμογι με κερμοκραςίεσ υποςτρϊματοσ (ςκυροδζματοσ) κάτω του ςθμείου δρόςου μπορεί να 

οδθγιςει ςε ςθμαντικι μείωςθ τθσ πρόςφυςθσ του υλικοφ. 

Απαιτήςεισ περαιωμζνησ εργαςίασ 

Γενικϊσ το πάχοσ ξθροφ υμζνα του υλικοφ (dry film thickness) κα κυμαίνεται μεταξφ των ακόλουκων ορίων: 

Για μαςτιχοειδι αςφαλτικά υλικά από 300 ζωσ 750 μm (ςυνιςτϊμενο πάχοσ 450 μm ςε μία ι δφο ςτρϊςεισ). 

Για εποξειδικά αςφαλτικά (epoxy tar) από 200 ζωσ 600 μm (ςυνιςτϊμενο πάχοσ 400 μm ςε μία ι δφο ςτρϊςεισ).  

Η ςτεγανοποιθτικι επάλειψθ κα εφαρμόηεται ςτισ ηϊνεσ τθσ ανάντθ επζνδυςθσ που προβλζπει  θ μελζτθ. Η 

επικάλυψθ με το υλικό κα είναι ςυνεχισ χωρίσ κενά και θ επιφάνεια τθσ ςτρϊςθσ κα είναι ομοιόμορφθσ υφισ χωρίσ 

υπερχειλίςεισ και ίχνθ ροισ του υλικοφ. 

Ο ζλεγχοσ του πάχουσ τθσ επίςτρωςθσ μπορεί να γίνει με ελαφρά φορθτι ςυςκευι ανίχνευςθσ πόρων - αςυνεχειϊν 

(Holiday Detectors), χαμθλισ τάςεωσ για Επιςτρϊςεισ ζωσ 500 μm και υψθλισ τάςεωσ για μεγαλφτερου πάχουσ. Για 

τθν λειτουργία τουσ οι ςυςκευζσ αυτζσ απαιτοφν γείωςθ ςτο υπόςτρωμα ι τισ ράβδουσ οπλιςμοφ. Ο αιςκθτιρασ 

(θλεκτρόδιο) είναι απόγκϊδουσ μορφισ. Οι ζλεγχοι κα γίνονται με τθν διαδικαςία που προδιαγράφει ο 

καταςκευαςτισ των ςυςκευϊν. 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΤΓΕΙΑ – ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Γενικά 

Η εκτζλεςθ εργαςιϊν θ οποία ςυνικωσ εκτείνεται ςε ςθμαντικό φψοσ από τθν επιφάνεια ζδραςθσ/κεμελίωςθσ, είναι 

γενικϊσ, υψθλοφ κινδφνου. Η διάταξθ του φορείου εργαςίασ, ο τρόποσ ανάρτθςθσ και τα ςυςτιματα κίνθςθσ και 

αςφάλειασ κα ανταποκρίνονται προσ τα προβλεπόμενα ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ) του ζργου και τισ 

απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν επί Ικριωμάτων και τθν λειτουργία ανυψωτικοφ 

εξοπλιςμοφ. 

Μζτρα υγείασ – αςφάλειασ 

Είναι υποχρεωτικι θ ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/EE, που αναφζρεται ςτισ «Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υγιεινισ 

και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων» και προσ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ 

(Ρ.Δ. 17/96 και Ρ.Δ. 159/99 κ.λπ.). 

Για τισ εργαςίεσ ςε φψοσ κα εφαρμόηονται οι προβλζψεισ του Ρ.Δ. 155/2004 (ΦΕΚ 121/5.7.2004) Τροποποίθςθ του 

π.δ 395/94 «ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και υγείασ για τθ χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ 

εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπωσ ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 2001745/ΕΚ Υποχρεωτικι είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ 

(ΜΑΡ) που προβλζπονται από το ΣΑΥ του ζργου, κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ 

(εργατοτεχνίτεσ/χειριςτζσ, οδθγοί, επιβλζποντεσ, εργαςτθριακοί). Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ: 

Είδοσ ΜΑΠ     χετικό Πρότυπο 

Ρροςτατευτικι ενδυμαςία   ΕΛΟΤ EN 863 

Ρροςταςία κεφαλιοφ    ΕΛΟΤ EN 397 

Ρροςταςία ποδιϊν    ΕΛΟΤ EN ISO 20345 

Ρροςταςία χεριϊν και βραχιόνων  ΕΛΟΤ EN 388 



Ρροςταςία ζναντι πτϊςθσ από φψοσ  ΕΛΟΤ EN 354 Ε2 

Θα είναι επίςθσ εφοδιαςμζνοι υποχρεωτικά με ιμάντεσ/ανάρτθςθσ  Τα υλικά εμποτιςμζνων με αςφαλτικά φυτικϊν ι 

ςυνκετικϊν ινϊν εμφανίηουν μικρι βιοαποςυνκεςιμότθτα. Ρρζπει ωσ εκ τοφτου τα υπολείμματα των ευκάμπτων 

πλακϊν (ρετάλια) να ςυγκεντρϊνονται και να αποτίκενται ςε εγκεκριμζνουσ χϊρουσ για τα ςτερεά απόβλθτα. 

6. ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Η εφαρμογι ςτεγανοποιθτικϊν υλικϊν επιμετράται ςε τετραγωνικά μζτρα (m2) πλιρωσ ολοκλθρωμζνθ/ εργαςίασ, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρροδιαγραφισ.  

Οι εργαςίεσ διακρίνονται ωσ προσ το χρθςιμοποιοφμενο υλικό (μαςτιχοειδι - εποξειδικά). 

Δεν επιμετρϊνται χωριςτά, διότι είναι ενςωματομζνεσ, όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 

υλικά και εξοπλιςμόσ, θ εξαςφάλιςθ και θ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςυμπαρομαρτοφςα 

δράςθ απαιτοφμενθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω προςταςία των επιφανειϊν με επάλειψθ 

ςτεγανωτικϊν υλικϊν. Ειδικότερα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά, δεν επιμετρϊνται χωριςτά τα παρακάτω : 

 Η προμικεια και θ Μεταφορά των υλικϊν επί τόπου του ζργου και θ αποκικευςι τουσ ςε προςτατευμζνουσ 

χϊρουσ μζχρι τθν εφαρμογι τουσ. 

 Η δαπάνθ των εργαςιϊν προετοιμαςίασ των επιφανειϊν, ανάμιξθσ και εφαρμογισ των υλικϊν (εργατικι 

δαπάνθ και π/ςθσ φφςεωσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ και εργαλεία). 

 Η δαπάνθ λειτουργία του ειδικοφ αναρτθμζνου φορείου από τθ ςτζψθ του φράγματοσ κακϊσ και θ δαπάνθ 

εφαρμογισ των απαιτοφμενων αυξθμζνων μζτρων αςφαλείασ. 

 Η φκορά και απομείωςθ του υλικοφ και θ απόςβεςθ και οι ςταλίεσ του εξοπλιςμοφ.  

 Η ςυγκζντρωςθ και διάκεςθ των υπολειμμάτων του υλικοφ 

 Η πραγματοποίθςθ όλων των απαιτοφμενων δοκιμϊν ελζγχων κ.λ.π. για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ 

εργαςίασ ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροδιαγραφι, κακϊσ και των τυχόν διορκωτικϊν μζτρων (εργαςία και 

υλικά), εάν διαπιςτωκοφν μθ ςυμμορφϊςεισ, κατά τισ δοκιμζσ και τουσ ελζγχουσ. 

 

 


